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المقدمة
تعدُّ ُّاإلشاعة ُّإحدى ُّالعمليات ُّالمؤثرة ُّنفسيا ُّفي ُّالمجتمعاتُّ ،إذ ُّتهدف ُّإلى ُّالتأثير ُّالمباشر ُّعلى ُّعقول ُّاألفرادُّ
والجماعات،كما ُّأنها ُّتعدُّ ُّمن ُّأخطر ُّأنواع ُّاألزمات ُّالنفسية ُّوالمعنوية ُّالتي ُّيسهل ُّانتشارها ُّفي ُّالبيئات المشحونةُّ
بعواملُّاجتماعيةُّواقتصاديةُّوسياسيةُّسيئة،كماأنهاُّتتأثرُّبتداعياتُّأزماتُّمحيطةُّو/أوبالكوارثُّوالحروبُّالتيُّتساهمُّ
الريُّالعام،وخلقُّأجواءُّ
فيُّتوفير بيئةُّمناسبة لصناعةُّاإلشاعات،تحقيقاُّلمصالحُّمروجيهاُّوأهدافهمُّفيُّسبيلُّتضليلُّ ُّأ
متوترةُّتثيرُّالخوفُّوالقلقُّ ُّ ،ومماُّالُّشكُّفيهُّأنُّاألبعادُّالنفسيةُّوالتغيراتُّاالجتماعيةُّقد ُّساهمتاُّفيُّترويجُّاإلشاعاتُّ
وتوسيعُّالفجوةُّفيُّمعرفةُّالمعلوماتُّالحقيقيةُّ،مماُّ ّأدىُّإلىُّصعوبة وصولُّالمسؤولينُّإلىُّسبلُّالتعاطيُّمعهاُّ .
ُّومماُّالشكُّفيه أنُّاإلشاعةُّظاهرةُّعالميةُّمستمرةُّباالتساعُّ،نظراُّالنفجارُّالمعلوماتُّوتطورُّالتطبيقاتُّالتقنيةُّوالثورةُّ

التكنولوجيةُّالتيُّأدُّتُّإلىُّظهورُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي،إذ ُّبداُّجلياُّتحررُّالمعلوماتُّمنُّمصادرهاُّوزيادة كثافةُّ

نوعيةُّالمعلوماتُّوكميتهاُّ ،مماُّأدُّىُّإلىُّصعوبةُّالتحققُّمنُّصحتهاُّومعرفةُّأهدافُّمطلقيهاُّ،كماُّأنُّتطورُّمواقعُّ
التواصلُّاالجتماعيُّساهمُّفيُّتغييرُّوجهُّاإلعالمُّالتقليديُّ .
وألنُّاإلعالمُّيعدُّ ُّشكالُّمنُّأشكالُّاالتصال ُّالسياسي،فيمكنُّأنُّيكونُّسبباُّإيجابياُّو/أوُّسلبياُّ ،لُّماُّلنقلُّالمعلوماتُّ
والبياناتُّمن أثرُّفيُّتفكيرُّالمجتمعاتُُّّ،والتيُّقدُّتتسببُّفيُّنشوءُّاختالفاتُّأيديولوجيةُّ،كماُّأنُّاإلعالمُّيشكلُّوسيلةُّ

للتأثير ُّفي ُّقناعات ُّاألفرادُُّّ ،والتحكم ُّفي ُّربط ُّاألفكار ُّواآلراء ُّإزاء ُّالقضايا ُّالحساسة ُّالتي ُّيتفاعل ُّمعها ُّاألفرادُّ
والجماعاتُّ .
ُّالري ُّالعام ُّهي ُّعالقة ُّطردية ُّتمكنها ُّأو ُّتضعفهاُّ
ُّومما ُّال ُّيدع ُّمجاال ُّللشك فيه ُّأن ُّالعالقة ُّبين ُّاإلشاعة ُّوتشكيل ُّأ

الثورةُّالتكنولوجيةُّوالصناعيةُّظهرُّاإلعالمُّالرقميُّوتمكنتُّمواقعُّالتواصلُّ
الوسائلُّاإلعالميةُّالتقليديةُّ،واليومُّفيُّظلُُّّ ُّ
االجتماعيُّمنُّأنُّتصبحُّالرافدُّاألولُّللمعلوماتُّمتجاوزةُّدور ُّاإلعالمُّالتقليديُّفيُّصناعةُّالخبرُّ ،مماُّساهمُّفيُّ
انتشارُّاإلشاعةُّوذيوعهاُّوسطُّماُّيطلقُّعليهُّإعالمياُّبانفجارُّالمعلوماتُّ .
ُّومن ُّالبديهي ُّأن يتأثر ُّاألردن ُّبعوامل ُّتطور ُّاإلشاعة ُّواتساع ُّاستخدامات ُّوسائل ُّالتواصل ُّاالجتماعي،إذ ُّبات ُّمنُّ
كبيرُّ ،وذلك ُّيُّعزى ُّإلى ُّعدة ُّعواملُّ ،منهاُّ :تداعيات ُّاألزمات ُّالسياسية ُّفيُّ
الدول ُّالتي ُّتنتشر ُّفيها ُّاإلشاعة ُّانتشا اُّر ُّ ُّا

المنطقةُّ ،وتغيرُّالوضعُّاالستراتيجيُّلألردنُّفيُّالمنطقةُّ ،وارتفاعُّمؤشرُّالتضخمُّارتفاعاُّ ُّمقلقاُّ ،وتدنيُّمستوىُّدخلُّ
الفردُّاألردنيُّ ،وارتفاعُّمستوياتُّالبطالةُّوالضغطُّعلىُّالبنيةُّالتحتيةُّ ُّ ،وثباتُّالخطابُّاإلعالميُّالرسميُّعلىُّنمطيةُّ
االنحيازُّ ،مماُّساهمُّفيُّتفاقمُّفقدانُّالثقةُّبينُّالحكومةُّوالشعبُّ،إذُّإنها ُّتمثلُّبيئةُّخصبةُّالنتشارُّالمعلوماتُّغيرُّ
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ذلكُّيعودُّإلىُّوجودُّتهديداتُّخارجيةُّوضغوطُّأخرىُّعلىُّ
ُّ
المؤكدةُّبينُّالجمهورُّ .ومنُّالجديرُّبالذكرُّيجبُّالقولُّانُّ
األردنُّ،مماُّساهمُّفيُّاستغاللُّالمواقفُّوالظروفُّو ّأدىُّإلىُّوالدةُّإشاعةُّهناُّوهناكُّلخلطُّاألوراقُّأوُّافتعالُّأزمةُّماُّ،
بسببُّالضغطُّعلىُّالحكومةُّأوُّالشعبُّإلنشاءُّرأيُّعامُّماُّيخدمُّمروجيُّاإلشاعاتُّ ُّ،وقدُّتوازىُّذلكُّمع ُّظهورُّماُّ

أُّطلقُّعليه ُّالمعارضةُّالخارجيةُّ ،وتقديمهاُّمعلوماتُّحساسةُّكثيرةُّوكبيرةُّيصعبُّمعرفةُّمصداقيتهاُّ ،وظهورُّمتابعينُّ
لنشطاءُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي ُّ،كماُّيمكنُّالقولُّإنُّمنبعُّاإلشاعةُّقدُّيكونُّإماُّمنُّالدولةُّنفسهاُّأوُّمنُّالمعارضةُّ

نشاطُّماُّرُّوجُّ ُّلهُّبواسطةُّ
ُّ
الخارجيةُّأو ُّمن االستخدامُّالسيءُّلنقلُّالمعلومةُّبواسطةُّاإلعالمُّ ،وربماُّيكونُّمردهُّإلىُّ
المواطنُّالصحفي،فكلُّهذهُّاالحتماالتُّواردةُّوقابلةُّللتصديقُّوالتحليلُّوتدفعُّباإلشاعةُّإلىُّالتوسعُّأكثرُّ.والُّيمكنُّ
اإلنكارُّبأنُّاإلشاعاتُّباتتُّتمثل ُّقوىُّضاغطةُّشعبيةُّعلىُّالدولةُّ ،وربماُّتدفعُّبصنعُّقرارُّماُّ،وربماُّتولدُّاإلشاعةُّ
أصالُّمنُّرحمُّالدولةُّالمتزاجُّالرأيُّوقياسُّالرأيُّالعامُّإزاءُّقضيةُّماُّ .
وبناءُّعلىُّماُّسبقُّوجدتُّصناعةُّاإلشاعة منُّاألردنُّمجتمعاُّمستقبُّالُّكبيراُّإلفرازُّمعلوماتُّمتعددةُّومتغيرةُّتؤثرُّ

فيُّالريُّالعامُّ ،وتصُّوغُّرسائلُّذاتُّأهدافُّمختلفةُّ ،معظمهاُّسلبيُّوتخريبيُّ ،مماُّزادُّمنُّحجم ُّالضغطُّعلىُّالدولةُّ
ُّأ
بد ُّمنُّاإلشارةُّإلىُّأنُّالتزامُّالدولةُّبنهجُّاإلعالمُّالتقليديُّ ،والتعاطيُّالحاليُّمعُّصناعةُّ
للتعاملُّمع ُّهذهُّالظاهرة .وال ُّّ
الخبرُّ ،والطريقةُّالتقليديةُّفيُّالرد ُّعلىُّاإلشاعةُّماُّيزال ُّذلكُّكله ُّيعطيُّنتائجُّعكسيةُّ ُّ ،وينشئُّ ُُّّأرياُّ ُّعاماُّيختلفُّعنُّ
التوقعاتُّبعدُّمواجهةُّاإلشاعاتُّ .
ُّوتنقسم ُّالدراسة ُّإلى ُّخمسةُّفصول ُّبحثية ُّنظريةُّ،إذ ُّتناول ُّالفصلُّاألولمقالُّالملكُّعبداهللُّالثانيُّالمعنون ُّبــُّ"قنواتُّ
التواصل ُّأم ُّالتناحر ُّاالجتماعي"ُّ ،وتم ُّالكشف ُّفي ُّالفصل ُّالثاني ُّعن ُّكيفية ُّنمو ُّاإلشاعة ُّودورها ُّفي ُّتشكيل ُّالرأيُّ
وتناولُّالفصلُّالثالثُّدورُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّفيُّنموُّاإلشاعةُّ ،والفصلُّالرابع ُّكانُّعن أثرُّاإلشاعةُّ
ُّ
العام،
على ُّاألنساق ُّاالجتماعية ُّوالتغيرات ُّالمجتمعيةُّ ،والفصل ُّاألخير ُّتناول ُّكيفية ُّتأثر ُّالرأي ُّالعام ُّوالمجتمع ُّاألردنيُّ

باإلشاعةُُّّ،وخاصةُّخاللُّاألعوامُّاألخيرةُّ .
والبدُّمنُّاالشارةُّالىُّانهُّقدُّتمُّاستخدامُّأكثرُّمنُّأداةُّمنهجيةُّلإلجابةُّعنُّاألسئلةُّالمطروحةُّفيُّهذهُّالدراسةُُّّ،وهيُّ:
المقابالتُّالمعمقةُّمعُّنخبةُّمنُّالخبراء ُّالمتخصصينُّفي ُّ(العلومُّالسياسية ُّوالعلومُّاالجتماعيةُّوالنفسيةُّواالقتصاد)ُّ،

ُّوأداةُّاالستبانةُّالتيُّشملتُُّّ 126عينة ُّ(منُّمستخدمي ُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي ُّونشطائه)ُّ،موزعينُّعلىُّاألقاليمُّ
الثالثةُّفيُّاألردنُّ،الشمالُّوالوسطُّوالجنوبُّ،إذُّتمُّاختيارُّهذهُّالعينةُّوفقُّاالنتشارُّالعامُّلتغطيةُّكافةُّأنحاءُّالمملكةُّ .
ُّ
ُّ
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مصطلحات الدراسة:
اإلشاعة:
ُّويمكنُّتعريفهاُّبأنهاُّحدثُّأوُّخبرُّأوُّمادةُّيتمُّتناقلهاُّبينُّالناسُّبدونُّاستقصاءُّأوُّتحقيقُّأوُّتأكدُّ،وعادةُّتكونُّهذهُّ
األخبار ُّغير ُّصحيحة ُّأو ُّملفقةُّ ،ويمكن ُّأن ُّتوصف ُّبالتهويل ُّأو ُّبالتشويش ُّلتداول ُّمعلومات ُّبين ُّالجمهور ُّلم ُّيتمُّ
تقصيُّصحتهاُّأوُّحقيقتهاُّ،ويمكنُّأنُّتكونُّالمعلوماتُّمبالغافيهاُّلخلقُّعنصرُّالتشويقُّ،مماُّيوقعُّالمعلومةُّالحقيقيةُّ

التيُّتدفعُّلخلقُّريُّعامُّمشوشُّ،وتنقلُّبوسائطُّمتعددةُّ،وتفتحُّنقاشاُُّّوجدالُُّّواسعاُُّّبينُّ
ُّأ
تحتُّأثرُّاإلشاعةُّوالتهويلُّ،و
الناسُّ،وقدُّيصلُّتأثيرُّاإلشاعاتُّإلىُّسيك ُّولوجيةُّالجمهورُّ )1(.

فاإلشاعةهيُّقصصُّخبريةُّقدُّتنشرُّبشكلُّمكتوبأ ُّومصور أوُّمسموعأ باألشكالُّجميعهاُّ ،لتعبرُّعنُّموقفُّماُّو/أوُّ

تنشر ُّمعلومات ُّإزاء ُّ ُّقضية ُّماُّ ،وتقدم ُّللجمهور ُّلغايات ُّدفعهم ُّللتصديق ُّدون ُّأن ُّيحدد ُّلها ُّأدنى ُّمعايير ُّالصدقُّ
واالستقصاء ُّوالحقيقةُّ ،وقد ُّتطال ُّاإلشاعة أي ُّموضُّوع ُّيهم ُّالمجتمعُّ ،مما ُّقد ُّيعني ُّأن ُّتحمل ُّفي ُّطياتها ُّتضخيماُّ
بيرُّبينُّأفرادُّالمجتمعُّبواسطةُّأيُّأداةُّإعالميةُّ
للواقعةُّأوُّتهويالُّلهاُّأوُّحتىُّالبهتانُّللقضيةُّبرمتهاُّ،وتنتشرُّانتشا اُّر ك ُّاُّ
و رقميةُّممكنةُّ ُّ ،وفيُّالعادةُّتوجهُّقصداُّلتشتيت ُّالرأيُّالعام ُّو/أوُّتشكيله ُّلتحقيقُّأهدافُّمحددةُّ ،ويمكنُّأنُّتكونُّ
علىُّنطاقُّأفرادُّأوُّنطاقُّجماعاتُّمعينةُّأوُّنطاقُّالدولةُّنفسهاُّ ،وقدُّتكونُّلقياسُّاستجابةُّالجمهورُّفيُّالعادةُّإزاءُّ

قضيةُّأوُّأزمةُّمتوقعةُّأوُّافتعالُّأشياءُّأخرىُّ...الخُّ )2(.

الري العام:
أ
يعدُّمصطلحُّالرأيُّالعامُّمنُّأوسعُّالمفاهيمُّاستخداماُّوأقلهاُّفهماُّ،معُّاجتهادُّأصحابُّالنظرياتُّعلىُّصياغتهُّ،فوقعُّ
التحليالتُّحولهُّ.ومع ُّاالستخدامُّالمستمرُّللعبارةُّ
ُّ
تهُّوآليةُّتطبيقهُّ ،واختلفتُّالنظرياتُّو
اإلعالمي ُّونُّفيُّفجوةُّبينُّماهي ُّ
ال ُّأنُّمعنىُّالرأيُّالعامُّظلُّ ُّ غامضاُّلدىُّمعظمُّالباحثينُّالذينُّيستخدمونُّالمفهومُّلكيُّيضعواُّنظريةُّعنُّالوجدانُّ
إ ُّّ
العامُّ )3(.وقدُّعرفُّدوبُّالرأيُّالعام بأنهُّ:يعبرُّعنُّمجموعةُّمنُّاتجاهاتُّالناسُّفيُّنفسُّالمجموعةُّاالجتماعيةُّنحوُّ

فقدُّعرفهُّ:بأنهُّماُّيريدهُّالمجتمعُّأوُّالتكوينُّالسائدُّحيالُّأمرُّيؤثرُّعليهُّ،ويع ّدُّ بأنهُّ
قضيةُّما.أما ُّجونُّستيوارتُّميلُّ
ّ
صحابُّالريُّبصفةُّعمليةُّوفقاُّلقواعدُّوجبُّمراعاتهاُّ،وعدمُّتعارضهاُّمعُّالقانونُّالدوليُّأوُّالرأيفيُّ
ُّأ
الريُّالذيُّيقودُّأ
ُّأ
دولةُّو/أوُّدولُّمعينة.وعرفه هربرتبلومرُّبأنهُّ:نتاجُّللتفاعلُّبينُّجماعاتُّماُّلهدفُّماُّليؤثرُّفيُّنسقُّاجتماعي،فقدُّالُّ
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يعنيُّبالضرورةُّأنهُّيمثلُّرأيُّالغالبيةُّأوُّالرأيُّالشاسعُّبينُّالجمهورُّالمستهدفُّ ُّ،ولكنهُّقدُّيمارسُّتأثيرهُّفيُّتشكيلُّ

الرأيُّالعامُّوالتعبيرُّعنهُّلينعكسُّعلىُّاألغلبيةُّمحققاُّالتوافقيةُّ )4(.

ىُّللريُّالعامُّعلى أنه ُُّّوجهةُّنظرُّماُّفيُّقضيةُّماُّبينُّحشودُّأوُّجماعاتُّفيُّمجتمعُّما،إثرُّ
ُّومالت ُّتعاريفُّأخر ُّأ
قضية ُّتؤثر ُّفي ُّهذه ُّالحشود ُّفي ُّوقت ُّمعينُّ ،وهذا ُّالمفهوم ُّيلقى ُّاتفاقا ُُّّوالسيما ُّفي ُّالعقلية ُّالعربيةُُّّ ،وخاصة ُّأنُّ

ُّوالمطالب ُّفي ُّالمنطقة ُّعموما ُّلتراعي ُّالظروفُّ
السيكولُّوجية ُُّّواأليدي ُّولوجيات ُّتلتقي ُّفيما ُّبينهاُّ ،وتتقاطع ُّالمصالح ُّ
االجتماعيةُّوالثقافيةُّالسائدةُّفيهاُّبماُّفيهاُّمنُّمؤثراتُّوردودُّأفعالُّ.ووفقا للدكتورُّمختارُّالتهاميُّ ،فالرأيُّالعامُّ :هوُّ
الرأيُّالسائدُّبينُّأغلبيةُّالشعبُّالداعيةُّلموضوعُّأوُّأكثرُّيمسُّالصالحُّالعامُّمساُُّّمباش اُّرُّأوُّيشغلُّبالهاُّ،ويحتدمُّوقوعُّ
مدةُّماُّ )5(.
الجدليةُّفيهاُّوفتحُّالنقاشاتُّفيُّ ّ

نُّنلخصُّالريُّالعامُّبأنهُّ:حصادُّنموُّفكرةُّماُّبشكُّفرديُّأوُّجماعيُّإزاءُّبذرةُّماُّ(قضيةُّآنيةُّتشغلُّبالُّ
ُّأ
ُّويمكنُّلناُّأ
وتخلقُّرياُّعاماُّفيُّالنهايةُّيحكمهُّاألغلبيةُّ
ُّأ
العموم)ُّليتمُّالتعبيرُّعنهاُّعلناُّ،فتؤثرُّبالنقاشُّالعامُّالتفاعليُّوتتأثّرُّفيهُّ،

قدُّيتشكلُّريُّعامُّعلىُّجوهرُّقضيةُّماُّ ،فت ُّؤثر ُّبالضرورةُّعلىُّردودُّأفعالهمُّ
ُّأ
طُّفيه.و
ُّ
ُّواُّنُّاختلفواُّعلى ُّبعضُّالنقا
بناءُّعلىُّالريُّالعامُّ،والتيُّتتبينُّفيُّعملياتُّاالتصالُّالحديثةُّوالتيُّ
ُّأ
وتدفعُّبقادةُّالريُّالتخاذُّردودُّأفعالُّ
ُّأ
المباشرةُّ ،
يمكنُّأنُّتؤثرُّجزئياُّأوُّكلياُّفيُّتغييرُّأحداثُّمهمة أوُّتنظيمُّاجتماعيُّو/أوُّسياسيُّو/أوُّاقتصاديُّماُّ .

الفصل ال ول :منصات التواصل أم التناحر االجتماعي
ترفدنا ُّ مواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّبالعديدُّمنُّاألخبارُّالمزيفةُّوالكاذبةُّ ،والتي ُّتنتشرُّبسرعةُّفائقةُّ ،مماُّعززُّظاهرةُّ
المواطنُّالصحفي،محدثةُّتأثيراتُّسلبيةُّعديدةُّعلىُّالمجتمعُّ،وأصبحتُّظاهرةُّاإلشاعةُّفيُّاألردن– ُّفيُّكثيرُّمنُّ

األوقات-بديال ُّللخبرُّالصحيحُّنتيجةُّتأخرُّبثُّالخبرُّالصحيح،أو ُّتسريبُّفيديوهاتُّوصورُّذاتُّعالقة ُّمعُّتحليالتُّ
شاعةُّالفوضىُّوتشكيلُّريُّعامُّمشوهُّفيُّكثيرُّمنُّالمواقفُّ،ليصبحُّتداولُّهذهُّ
ُّأ
غيرُّمهنية ُّأوُّملفقةُّ ،تساهمُّفيُّإ
األخبار ُّأو ُّتصديقهاُّيخضع ُّلعوامل ُّمختلفةُّوتداعيات ُّتؤثرُّعلىُّالمجتمعُّوالدولةُّ ،منها ُّدرجةُّالتوتر ُّالسياسي ُّفيُّ

الشارعُّاألردني ُّواستعدادُّالمتلقي ُّلتقبلهاُّوتناقلهاُّ ،وخاصةُّإذاُّكانتُّمقدمة تقديماُّ ُّجيداُّ ،وت ُّؤثر ُّعلىُّالجانبُّالنفسيُّ
وتحمل ُّجزءاُّ ُّمن ُّالحقيقةُّ ،فتكون ُّلها ُّفرصة ُّللخداع ُّفي ُّالمستقبل ُّلتصديق ُّاإلشاعات ُّوالتهويل ُّفي ُّنقل ُّاألخبارُّ،
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مماُّيعنيُّورودُّنقصُّفيُّالمعلوماتُّالحقيقيةُّو/أوتكتمُّعلىُّ
ُّ
وخاصةُّأنناُّنفتقرُّإلىُّوجودُّسياسةُّإعالميةُّواضحةُّ ،

مصادرُّاألخبارُّو/أوُّعلىُّالخبرُّنفسهُّ )6(.

دراسةُّتأثيرُّهذهُّاألخبارُّوتناقلُّاإلشاعاتُّالمضللةُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ
ُّونظ ارُّلماُّسبقُّتبرزُّالحاجةُّإلىُّ ُّ
نُّرياُُّّبعيداُُّّعنُّالحقيقةُّ،أوُّقريباُّمنهاُّألنهُّ
نُّيكو ُّأ
ُّ
علىُّتشكيلُّالريُّالعامُّ،والذيُّيمكنُّأ
ُّأ
علىُّالمجتمعُّ،وكيفيةُّأثيرهاُّ

ُّواألخبار ُّالمنقوصةُّ .فالدراسة ُّهدفت ُّإلى ُّمعرفة ُّمسوغات ُّنشوء ُّاإلشاعة ُّواألخبارُّ
يعتمد ُّعلى ُّتناقل ُّاإلشاعات ُّ
ينُّوقادةُّالريُّونقاشاتهمُّ .
ُّأ
المضللةُّو/أوُّالمنقوصةُّ،ومعاينةُّآراءُّالمؤثر
وقدُّبلغتُّخطورةُّهذهُّالظاهرةُّوتأثيرهاُّمدىُّكبي ارُّفيُّالمجالُّالعامُّاألردنيُّإلىُّالدرجةُّالتيُّدفعتُّبجاللةُّالملكُّإلىُّ
نشر ُّ ٍ
مقال ُّمهم ُّ(في ُّالثالثين ُّمن ُّتشرين ُّالثاني ُّلعام ُّ ُّ ،)2018تناول ُّفيه ُّهذه ُّالظاهرة ُّوحذر ُّمن ُّتداعياتها ُّالسلبيةُّ
العديدةُّ.إذُّتحدثُّعنُّانتشارُّاإلشاعاتُّواألخبارُّالملفقةُّوماُّتخلقهُّمنأفكارُّسلبيةُّوغيرُّمسؤولةُّ،طارحاُّحادثةُّالبحرُّ
حياُّ ُّعلى ُّالتناحر ُّالذي ُّحدث ُّعلى ُّمواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعيُّ ،والذي ُّوصل ُّإلى ُّالفبركة ُّوالتشكيكُّ
الميت ُّمثاالُّ ُّ ُّّ
واالدعاءُّ،إذُّإنهُّعدُّ ُّاألخبارُّالملفقةُّو/أوُّاإلشاعة ُّوقوداُّ ُّيغذيُّأصحابُّاألجنداتُّومستهدفيُّأمنُّالوطنُّالستقطابُّ

اهرُّتساهمُّفيُّتكوينُّشعورُّالسلبيةُّ
ُّ
الريُّالعامُّوالمتابعينُّوتصفيةُّحساباتهمُّعلىُّحسابُّالوطنُّ،مؤكداُّأنُّهذهُّالظو
ُّأ
واإلحباطُّ ُّ،وتخييمُّجوُّمنُّالريبةُّوالتشاؤمُّواإلرباكُّعلىُّالمجتمعُّ .

أن ُّجاللة ُّالملك ُّقدأشارُّإلى ُّأنُّظاهرةُّاإلشاعةُّأوُّاألخبارُّالملفقةُّهيُّظاهرةُّعالميةُّتمسُّأغلبُّالمجتمعاتُّ
ُّومع ُّ ُّّ

اصلُّاالجتماعيُّ،إال ُّ ّأنهُّدعاُّإلىُّضرورة ُّتطويرُّتشريعاتناُّالوطنيةُّمنُّ
ُّّ
والدولُّاليومُُّّ،وخاصةُّمعُّانتشارُّوسائطُّالتو

ُّالري ُّوالتعبير ُّمن ُّجانب ُّآخرُّ ،داعيا ُّكل ُّمن ُّيتعرض ُّلإلساءة ُّواضحة ُّوحقيقية ُّأن ُّيلجأ إلىُّ
جانب،وحماية ُّأ

القضاءُّ )7(.

ُّويتضح ُّمن ُّمقالة ُّجاللة ُّالملك ُّوما ُّتالها ُّمن ُّتركيز ُّفي ُّاإلعالم ُّالرسمي ُّومن ُّخالل ُّالسياسيينُّ ،خطورة ُّانتشارُّ
الشائعاتُّعلىُّاألمنُّالوطنيُّواالستقرارُّاالجتماعي،إذ ُّبتناُّنتحدثُّعنُّظاهرةُّرئيسيةُّفيُّالمجالُّالعامُّباتتُّتشكلُّ

ُّالري ُّالعامُّ
هاجسا ُّعلى ُّأعلى ُّالمستويات ُّفي ُّاألردنُُّّ ،وأن ُّهذا ُّاالتساع ُّسيؤدي ُّإلى ُّالضرر ُّبعملية ُّصناعة ُّأ
وتوجيههُّ،والسيماُّأنُّأدواتُّاإلشاعاتُّومروجيهاُّبعيدانُّعنُّالتوازنُّويحمالنأجنداتُّالُّتمتُّ ُّبصلةُّللمصلحةُّالعامةُّ
والوطنيةُّ .
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الحد ُّمنُّ
وقد ُّ انعكست ُّتلك ُّالهواجس ُّالرسمية ُّعلى ُّاالهتمام ُّالكبير ُّفي ُّضبط ُّعملية ُّاإلشاعات ُّوانتشارها ُّومحاولة ُّ ّ
االنفالتُّالذيُّحدثُّمنُّخاللُّوسائطُّالتواصلُّاالجتماعيُّ،فعملتُّالسلطةُّالسياسيةُّعلىُّتعزيزُّعمليةُّالضبطُّمنُّ

خاللُّالقوانينُّالرئيسيةُّ:قانونُّالمطبوعاتُّوالنشرُّ ،وقانونُّالعقوباتُّ ،وقانونُّالمرئيُّوالمسموعُّ ُّ،ولكنُّالتشريعُّالجديدُّ
ثمة ُّأراءُّمتعددةُّوناقدةُّلهُّهوُّقانونُّالجرائمُّاإللكترونيُّ،لخشيةُّ
الذيُّأثارُّجدال ُّواسعاُّ ُّفيُّأوساطُّالرأيُّالعامُّ ،وكانُّ ّ

سياسيةُّوالناشطينُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّمنُّأنُّيؤديُّإلىُّتقييدُّ
ُّ
مؤسساتُّفيُّالمجتمعُّالمدنيُّوالقوىُّال
ُّ
ال
الحرياتُّالعامةُّ ُّ.
وبصفةُّخاصة ُّنجدُّأنُّمواقعُّالتواصل ُّاالجتماعيُّتلعبُّدو اُّر أساسياُّ ُّفيُّنشوءُّاإلشاعاتُّواألخبارُّالمضللةُّوالتيُّ
مرُّالذيُّسيدفعُّالمؤثرُّوقائدُّالريُّلالنفعالُّأحياناُّأوُّ
ُّأ
تشكيلُّريُّفيُّقضيةُّماُّ ،األ
ُّأ
تقودُّالمتلقيُّ(أفرادُّالمجتمع)ُّإلىُّ

التحليل،فتنشأُّمشاهدُّعديدةُّتؤثرُّفيُّالقرارُّالرئيسيُّقدُّتساعدُّفيُّإنجاحه أحياناُّقليلةُّ ُّوفيُّإفشالهُّفيُّمراتُّأكثر،مماُّ

يُّوأصحابُّالقرارُّفيُّالدولةُّيشعرونُّبالقلقُّوالتوترُّإزاء ُّالمشهدُّالسياسيُّ ،كونهُّالمكونُّاألساسيُّفيُّ
يجعلُّقادةُّالر ُّ
ُّأ

نموُّأيُّدولة،وبالتاليُّسيقودُّلإلصالحُّاالقتصاديُّوالتغييرُّاالجتماعيُّ )8(.

والبدُّمنُّاإلقرارُّ بأنُّعمليةُّتشريعُّقانونُّالجرائمُّاإللكترونيةُّالذيُّصدرُّبعدُّهذاُّالمقالُّبوصفهُّحالُّ ُّلمُّيقمُّبوقفُّ
،ولكن ُّالتشريع ُّتمكن ُّمن ُّتوعية ُّنشطاء ُّمواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعيُّ
زحف ُّاإلشاعة ُّإلى ُّالمجتمع ُّاألردني ُّوالتأثر ُّفيه ُّ

بخطورةُّنقلُّالمعلومةُّغيرُّالمتأكُّدُّمنهاُّو/أوُّالنقدُّالشخصيُّلألفرادُّأياُّكانتُّصفاتهمُّ ،ووجوبُّدعمُّالنقدُّالوظيفيُّ
الواقعيُّوالمثبتُّ،مماُّعززُّحمايةُّالخصوصيةُّإلىُّحدُّماُّ ُّ.

ويأتيُّرصدُّآثارُّتعرض ُّالمجتمع ُّلمثلُّهذهُّاإلشاعات ُّوقياسهاعلىُّكافة ُّالمستويات ُّمثا اُّر ُّللقلقُّالعامُّلديهمُّوالقلقُّ

السياسي ُّخاصةُّ ،سواءُّمنُّأداءُّالحكومةُّأوُّمن طبيعةُّاألحداث ُّالسياسية ُّالمتالحقةُّفي ُّالمجتمع ُّاألردني ُّمؤخ اُّرُّ،
والتي ُّتؤثر ُّعلى ُّالمكون ُّاالقتصادي ُّواالجتماعيُّ ،مؤكدين ُّفيه ُّعلى ُّمثلث ُّنمو ُّأي ُّدولة ُّبالضلعين ُّ(السياسيُّ

عدةُّنقاطُّ،منهاُّ ُّ:
واالقتصادي)ُّوالقاعدةُّ(االجتماعية)ُّ،ويمكنُّأنُّتكمنُّأهميةُّالمشكلة فيُّ ُّّ

،والُّسيماُّعلىُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي.
 -1دراسةُّمستوىُّاالهتمامُّبنوعيةُّاإلشاعاتُّواألخبارُّالمضللة ُّ
شاعاتُّوأثرُّذيوعُّانتشارهاُّعلىُّمثلثُّنموُّالمجتمعُّاألردني.
ُّ
 -2قياسُّخطورةُّاإل
ينُّوقادةُّالريُّعلىُّالُّأريُّالعامُّوالعكس.
ُّأ
 -3تأثيرُّالمؤثر

اهتماماتُّالشبابُّومسبباتهاُّومعالجةُّالخطابُّالتربويُّ .
ُّ
 -4إدراكُّ
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ثمة ُّالعديد ُّمن ُّالعوامل ُّواألسباب ُّالتي ُّأدت ُّإلى ُّزيادة ُّتأثير ُّاإلشاعة ُّعلىُّ
ُُُُُُُّّّّّّّأما ُّعلى ُّالصعيد ُّاالجتماعي ُّف ّ
المجتمع ُّاألردنيُّ ،إضافة ُّإلى ُّالتوسع ُّالكبير ُّفي ُّاستخدام ُّوسائط ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّمن ُّخالل ُّاألردنيين(ُّ .نسبةُّ
استخدامُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعي)ُّ،وهيُّ :

ثمة ُّإدراكا ُّواضحا ُّمن ُّالدولةُّألهميةُّتطويرُّالمناهجُّالتربويةُّواالرتقاءُّ
 -1الخطابُّالتربوي ُّالمشوش؛ُّ ُّوذلكُّأنُّ ّ
بهاُّلتكونُّقادرةُّعلىُّاالستجابةُّلماُّيحدثُّمنُّتغيراتُّكبرىُّعلىُّصعيدُّالعالمُّ ،والمعرفةُّالعلميةُّووسائلُّ
التعليم ُّوالسياسات ُّالتعليميةُّ ،األمر ُّالذي ُّدفع ُّإلى ُّتأسيس ُّالمجلس ُّاألعلى ُّللمناهجُّ ،وقبل ُّذلك ُّإعالنُّ
االستراتيجيةُّالوطنيةُّلتطويرُّالمواردُّالبشريةُّ،فاألجيالُّالجديدةُّأصبحتُّأكثرُّاندماجا ُّوانفتاحا ُّعلىُّالوسائلُّ
التكنولوجيةُّالتيُّتقدمُّلهاُّعالما ُّافتراضيا ُّشاسعاُّ،بينماُّماُّتزالُّالعديدُّمنُّالكتبُّالمدرسيةُّوأساليبُّالتربيةُّ
األسريةُّتعتمدُّالطرقُّالتقليديةُّ.ويمكنُّالقولُّ– ُّباختصارُّشديدُّ -إ ّن ُّالعلماءُّوالمفكرينُّوالخبراءُّلمُّيطورواُّ
بعد ُّفلسفة ُّتربوية ُّقادرة ُّعلى ُّحماية ُّاألجيال ُّوالمجتمع ُّمن ُّاألخطار ُّوالنتائج ُّالسلبية ُّالعديدة ُّالمترتبة ُّعلىُّ

،وخاصةُّمنُّجيلُّ
الدخولُّإلىُّالعالمُّاالفتراضي ُّوالتفاعلُّمعهُّ،فحدثُّالتشويشُّلدىُّشريحةُّاجتماعيةُّواسعة ُّ

ال شباب ُّبين ُّما ُّيتم ُّتلقيه ُّفي ُّالمدرسة ُّواألسرة ُّ(وسائل ُّالتنشئة ُّاالجتماعية ُّالتقليدية) ُّمن ُّجهةُّ ،ووسائلُّ
ٍ
اصلُّاالجتماعيةُّمنُّجهةُّأخرى)9(.
التو
والبدُّلناُّبناء ُّعلىُّماُّسبقُّمنُّالتأكيدُّعلىُّأهميةُّتأطيرُّفلسفةُّتربويةُّتراعيُّكيفيةُّالممارسةُّالديمقراطيةُّ
للفرد ُّومعرفة ُّحقوقه ُّوواجباته ُّاتجاه ُّالدولة ُّوالعكسُّ ،دون ُّإغفال ُّدور ُّتنمية ُّمهارات ُّالفرد ُّاالتصالية ُّالتيُّ
تساهمُّفيُّعمليةُّانتقاءُّاألفرادُّمعُّالوقت ُّإذُّإنهاُّتشكل ُّثقافةُّواعيةُّ،معُّاإلشارةُّإلىُّضرورةُّتشجيعُّممارسةُّ

الشفافية ُّوالمكاشفة ُّوتعديل ُّالقوانين ُّو/أو ُّمراقبة ُّالتشريعات ُّالتي ُّتدخل ُّحيز ُّالعدالة ُّالمجتمعيةُّ ،واُّحقاقُّ
اع ُّيصقل ُّاألفرادُّ
القانون ُّفي ُّدولة ُّالمؤسسات ُّوالقانونُّ ،مما ُّيدفع ُّبتقوية ُّأوصال ُّفلسفة ُّخطاب ُّتربوي ُّو ٍُّ

ويجعلهمُّأكثرُّقدرةُّفيُّالتعبيرُّالواعيُّعنُّال أريُّ،وقتلُّاإلشاعةُّفيُّمهدهاُّنظراُّلقدرةُّاألفرادُّعلىُّاستيعابُّ
أبعادُّماُّيمكنُّوصفهُّبالثقبُّاألسودُّ،والمساهمةُّفيُّتحليلُّأبعادهُّبماُّيخدمُّمصلحةُّالوطن.
 -2الضغوط ُّالنفسية ُّواالقتصادية ُّالتي ُّيعاني ُّمنها ُّالمواطن ُّاألردني ُّوالتي ُّأدُّت ُّإلى ُّتفشي ُّظاهرة ُّاإلحباطُّ
أدوات ُّالتحليل ُّوتوسيع ُّفجوة ُّالثقة ُّبين ُّالحكومةُّ
ُّو ُّ
السوداوية ُّاالجتماعيةُّ،والتي ُّأُّثّرت ُّعلى ُّطرق ُّالتفكير ُّ
ُّ
و

والشعب)10(.

 -3ضعفُّبرامجُّالتربيةُّاإلعالميةُّالتيُّتصقلُّقدرةُّشريحةُّاجتماعيةُّواسعةُّ ُّ،وتم ّكنُّالرأيُّالعامُّمنُّالقدرةُّعلىُّ
تمييزُّاألخبارُّبينُّجيدها ُّ ُّوصحيحها ُّمنُّجهة ،ورديئها وخاطئها ُّمنُّجهةُّأخرىُّ،فيتمُّتناقلُّاألخبارُّدونُّ

9
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تُّقصُّ ُّنتيجةُّانفتاحُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّ ،وظهورُّظاهرةُّالمواطنُّالصحفيُّالذيُّقدُّينقلُّصورةُّأوُّ
وُّيكتبُّرياُّ ُّبناءُّعلىُّمعطياتُّأولية أوُّمنُّمصادرُّغيرُّموثوقةُّ ،والتيُّقدُّتسببُّإرباكاُُّّ
ُّأ
فيديوُّأوُّبوست ،أ
فيُّتوجيهُّالريُّالعامُّوت ُّؤثرُّعلىُّالق ارراتُّالرسمية.
ُّأ

ُّويجبُّالعلم ُّمماُّسبقُّذكرهُّأ نُّظاهرةُّالمواطنُّالصحفيُّقضيةُّخالفيةُّوجدليةُّبينُّالمتخصصينُّوالخبراءُّنظراُّ

لقلةُّمهنيةُّالمواطنُّالصحفيُّو/أ وُّالناقلُّللخبرُّبعلومُّاستقصاءُّالمعلومةُّوجمعهاُّوتحليلهاُّ،مماُّيعنيُّأنُّظاهرةُّ
المواطنُّالصحفيُّتحملُّفيُّطياتهاُّجداالُّ ُّقوياُّ ،والُّتوجبُّالحسمُّاإليجابيُّأوُّالسلبيُّنظراُّلماُّلهاُّمنُّعقباتُّ
تماثلُّتوفيرُّالمعلومةُّالعاجلةُّلل أريُّالعام.
 -4اتساعُّالفجوةُّبينُّالحكومةُّوالشعبُّنتيجةُّعدمُّمصداقيةُّالروايةُّالحكوميةُّو/أوُّالتأخرُّفيُّإصدارُّاألخبارُّ
ُّ،ويعد ُّهذاُّالعاملُّبمثابةُّ"الثقبُّاألسود"ُّالذيُّيخلقُّبيئةُّخصبةُّمنُّالشكوكُّ
والبياناتُّو/أوُّعدمُّوضوحها
ّ

بين ُّالطرفينُّ ،ويسمح ُّبانتقال ُّاألخبار ُّوالشائعات ُّوالمعلومات ُّالواردة ُّوتصديقهابدون ُّبذل ُّجهد ُّيذكر ُّمنُّ
المتلقي)11(.

 -5ضعف ُّالرواية ُّالحكومية ُّفي ُّكثير ُّمن ُّاألحيانُّ ،وعدم ُّاالهتمام ُّبصناعة ُّالخبر ُّوبناء ُّقنوات ُّفاعلة ُّمنُّ
التواصلُّاإلعالميُّ،مماُّيؤديُّفيُّالعديدُّمنُّاألحيانُّإلىُّتضاربُّالتصريحاتُّالحكوميةُّوتناقضهاُّأوُّتأخرُّ
الروايةُّحتىُّتمأل ُّالشائعات ُّالفراغُّ،إذُّكماُّهوُّمعروف ُّأن ُّالطبيعةُّتأبىُّالفراغُّ،واذاُّغابتُّالمعلومةُّالدقيقةُّ
ُّالصحيحُّ،فإن ُّالبديل ُّسيكونُّمتاحا ُّأمامُّالجميعُّ،ويمكنُّأن ُّنجد ُّأمثلةُّعديدةُّعلىُّذلكُّ،منُّ
فيُّالتوقيت
ّ

ضمنهاتصريحات ُّلجنة ُّاألوبئة ُّخالل ُّجائحة ُّكورونا ُّوتضارب ُّتصريحات ُّوزير ُّالدولة ُّلشؤون ُّاإلعالم ُّمعُّ

،والُّسيماُّالعملُّوالصناعةُّوالتجارةُّوالصحةُّ )12(.
أقرانهُّمنُّالوزراء ُّ

الفصل الثاني :دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام ونمو اإلشاعة
نظ ار ُّلتزايد ُّالتطور ُّالذي ُّيعيشه ُّالعالم في ُّكافة ُّالمجاالت ُّالتي ُّباتت ُّتعتمد ُّعلى ُّالتطور ُّالتكنولوجي ُّوالتقني ُّخاللُّ
العقودُّاألربعةُّاألخيرةُُّّ،والُّسيماُّفيُّمجالُّاستخدامُّالشبكةُّالعنكبوتيةُّ ُّوماُّانبثقُّعنهاُّمنُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ،

ُّوبكونها ُّنتيجة ُّواقعية ُّللعولمةُّ ،فيمكن ُّألي ُّشخص ُّفي ُّالعالمُّ
التي ُّباتت من ُّبديهيات ُّاستخدامات ُّالعصر ُّالحالي ُّ
التواصلُّمعُّأيُّشخصُّآخرُّيقابلهُّفيُّبقعةُّجغرافيةُّوزمانيةُّأخرىُّبدونُّعناءُّوبتكاليفُّزهيدةُّ،إضافةُّإلىُّانطالق
داءُّالريُّواتساعهاُّ،وماُّيشكلهُّذلكُّمنُّتأثيرُّقويُّفيُّالمجتمعاتُّالواحدةُّوفيماُّبينهاُّ .
ُّأ
رقعةُّإب

11

http://dspace.alquds.edu/bitstream/handle/20.500.12213/5960/MT_2019_21612941_8090_a.pdf?sequence=2&isAllowed=y

12

https://joa.journals.ekb.eg/article_92479_c1c1d9044cd031243333a7488b737d10.pdf
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ووفقاُّلبياناتُّاالتحادُّالدوليُّلالتصاالتُّسيتجاوزُّعددُّمستخدميُّاإلنترنتُّاستخداماُّ ُّمنتظماُّ ُّفيُّالعالمُّما ُّيزيدُّعلىُّ
ُّ%60منُّمجموعُّسكانُّالعالمُّبحلولُّعام ُّ،2021أيُّمنُّالمتوقعُّأنُّيستخدمُّالشبكةُّالعنكب ُّوتيةُّحواليُُّّ 4.1مليارُّ

شخصُّ،علماُّبأنُّعددُّمستخدميُّالشبكةُّالعنكبوتيةُّفيُّعامُُّّ2000لمُّيتجاوزُُّّ%7وفقاُّ لالتحادُّالدوليُّلالتصاالتُّ،
ُّوأنُّعددُّمستخدميُّاإلنترنتُّفيُّالعالمُّسيصلُّإلىُُّّ%60منُّمجموع ُّسكانُّالعالمُّبحلولُّعامُُّّ ُّ ،2020وتمثلُّنسبةُّ
المستخدمين ُّلمواقع ُّالتواصل ُّفي األردن ُّأكثر ُّمن ُّ %25ويؤكد خبراء أننا سنشهد تزايدا ألعداد هذه الحسابات

وبتسارع كبير خالل الم ّدة القادمةُّ ،وقدُّأعلنتُّالدراساتُّالحديثةُّأنُّعددُّحساباتُّاألردنيينُّعلىُّمختلفُّمنصاتُّ
لكترونيُّ،وأشير ُّفيُّالسياقُّنفسهُّإلىُّأنُّ
ُّ
و/أوُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّوصلُّإلىُّزهيدُّالـُُّّ 10.9مليونُّحسابُّإ
ثمةُُّّ10.9مليونُّمستخدمُّلهذهُّالشبكاتُّفيُّاألردنُّ،وذلكُّإلمكانيةُّامتالكُّالمستخدمُّ
هذاُّالرقمُّالتقديريُّالُّيعنيُّأنُّ ّ

عدةُّحساباتُّعلىُّجميعُّهذهُّالمنصاتُّوالمواقعُّمعاُّ أوُّعلىُّعددُّمنهاُّو/أوُّامتالكُّأكثرُّمنُّحسابُّعلىُّ
الواحدُّ ُّّ
نفسُّالشبكة ،وتعدُّ ُّمنصةُّالفيسبوكُّاألكثرُّرواجاُّواستخداماُّفيُّاألردن،إذ ُّتزيدُّنسبةُّالمستخدمينُّاألردنيينللفيسبوك

بحوالي .%46كما ُّيقدر ُّعدد ُّاشتراكات ُّشبكة ُّاإلنترنت ُّبالعموم ُّللمستخدمين ُّفي ُّاألردن ُّبما ُّيتجاوز ُُّّ 8مليونُّ
مشتركُّ )13(.

وتوجبُّاإلشارةُّإلىُّأهمية ُّوجوبُّتوفرُّدراساتُّمعمقةُّفيُّمحتوياتُّحساباتُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّنظراُّلغيابُّ
الجندرُّوالخلفيةُّالعلميةُّوالثقافيةُّ،
ُّ
أدواتُّقياسُّواضحةُّ ،ولعدمُّوجودُّضوابطُّإلنشاءُّالصفحاتُّعلىُّحسبُّالعمرُّو
وتماشياُّمعُّماُّتمُّذكرهُُّّالبدُّمنُّالقولُّانهُُّّيمكنُّفتحُّحساباتُّوهميةُّقدُّيكونُّمالكهاُّذكرُّوالصفحةُّباسمُّأنثىُّ،وهذاُّ
ظهرتُّإحدىُّالدراساتُّالتيُّأعلنُّعنهاُّ
يعنيُّصعوبةُّتصنيفُّالمحتوياتُّوأنماطهاُّ،وقدُّتكونُّمروجةُّلإلشاعاتُّ،إذُّأ ُّ

مؤخراُّاكتشافُّأكثرُّمنُُّّ 40ألفُّحسابُّوهميُّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّتبثُّمنُّخارجُّاألردنُّ،وتتناولُّ
الشأنُّاألردنيُّالداخليُّبمحتوياتُّتحريضية ُّ ،ومنُّالبدبيهيُّانُّينعكسُّذلكُّعلىُّالحالةُّالعامةُّلبث ُّالفتنةُّفيُّإشارةُّ

إلى ُّإمكانية ُّمعرفة ُّالحسابات ُّالوهمية ُّلكن ُّال ُّيمكن ُّالسيطرة ُّعليهاُّ ،وذلك ُّإلمكانية ُّفتح ُُّّ 40ألف ُّأخرى ُّومن ُّدولُّ
أخرىُّإذاُّماُّكانتُّعمليةُّموجهةُّ ،وهذهُّإشارةُّكافيةُّلمعرفةُّوجود ُّضغوط ُّخارجيةُّتمارسُّعلىُّالدولةُّ،إضافةُّإلىُّ

وجودُّمحاوالتُّتهكيرُّو/أوُّالسيطرةُّعلىُّهاشتاغاتُّمعينةُّ،فقدُّالحظُّخبراءُّاختفاءُّهاشتاغاتُّأوُّترنداتُّمعينةُّمنُّ

علىُّمنصةُّتويترُّوعدمُّإمكانيةُّمعرفةُّعددُّالمتفاعلينُّمعهاُّأوُّتصنيفُّشكلها)14(.
ُّ

13

https://rageh.net/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/?lang=ar
14

https://www.addustour.com/articles/1211620-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%80%D8%AB-%D8%B3%D9%85%D9%80%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A9
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وبطبيعةُّالحالُّالبدُّمنُّالقولُّانُّاالتقدم ُّالتقنيُّالهائل ُّفيُّمجالُّاستخدامُّالشبكةُّالعنكبوتية ُّأوُّماُّعرفُّفيماُّبعدُّ
طالقُّالريُّالفرديُّوالجماعيُّبحريةُّالُّمحدودةُّ.
ُّأ
باإلعالمُّالجديدُّوالذيُّامتد ليصلُّالدولُّالعربيةُّ،ويفتحُّالبابُّأمامُّإ
ووجبت ُّاإلشارة ُّإلى ُّأن ُّعدداُّ من ُّالثقافات ُّواأليديولُّوجيات المختلفة ُّقد ُّدخلت ُّالمجتمعات ُّالعربية ُّمثل ُّالديمقراطيةُّ،
والليبراليةُّوالشيوعيةُّ،والشكُّأنهاُّأثرتُّفيُّثقافةُّالشبابُّالعربيُّبالعمومُّوالشبابُّاألردنيُّبالخصوصُّوشكلتُّحاالتُّ

ُّالحركات ُّالنسويةُّ ،ليظهر ُّمجتمع ُّافتراضي ُّعربي ُّداخل ُّالمجتمع ُّالعربي ُّالواقعي،مما ُّأثر ُّفي ُّمبادئُّ
جدليةُّ ،منها ُّا
وسقوفُّتعبيرُّالريُّالتيُّاعتادتُّالثقافةُّالعربيةُّعليهاُّ ،ومنهاُّظهرتُّالحاجةُّإلىُّضوابطُّقانونيةُّلمراقبة
ُّأ
الحريات ُّ

نشطاءُّوالمتفاعلينُّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّومحاسبتهمُّ )15(.
ُّ
ال

بداءُّالريُّأنُّخدمةُّالشبكةُّالعنكبوتية باختالف أدواتهاُّ ،والسيماُّوسائلُّالتواصلُّ
ُّأ
ولعل ُّالذيُّساهمُّفيُّاتساعُّرقعُّإ
ُّ ُّّ
االجتماعيُّقدُّسهلت إنشاء المعلوماتُّالحقيقية ُّوالوصولُّإليهاُّ،وربماُّعمدتُّإلىُّإخفائهاُّ،إضافةُّإلىُّعدمُّسهولةُّ
الُّأنُّهذاُّلمُّيمنع الحكومةُّأوُّالجهازُّاألمنيُّمنُّعدم ُّالتحكمُّفيُّمحتوياتهاو/أوُّالرقابةُّعليها ومنُّ
تتبعُّالحساباتُّ،إ ُّّ

داخل ُّهذهُّالمواقع ،نظ ارأيضاُّلسهولةُّالوصول ُّإليها ُُّّواُّمكانيةُّالتهكير ُّلهاُّوتوفرُّالمعلوماتُّوالبياناتُّوالصورُّالعامةُّ
لألفراد ُّفي ُّمعظم ُّاألحيان ُّ...الخُّ ،كما ُّأن ُّتوفر ُّهذه ُّالوسائل ُّتوف اُّر ُّمجانياُّ ُّأو ُّشبه ُّمجاني يتيح ُّلمواقع ُّالتواصلُّ
اقفُّوتشكيلُّالريُّالعامُّ،
ُّأ
االجتماعيُّأنُّتلعبُّدو ارُّسياسيا ُّواقتصادياُّواجتماعياُّأساسيا ُّفيُّتكوينُّاألفكارُّوبناءُّالمو
بل ُّواُّمكانية ُّالتحشيد ُّوالتنظيم ُّوالتنسيق ُّللقيام ُّبحركات ُّاالحتجاج ُّوالثوراتُّ ،والتنسيق ُّلمسيرات ُّأو ُّاعتصامات ُّعلىُّ
غرارُّتحشيدُّأحداثُّمصرُّوسورياُّفيُّالعقدينُّاألخيرينُّ .
والشكُّفيُّأنُّاألجهزةُّاألمنيةُّبكافةُّأشكالهاُّلعبتُّدو اُّرُّفي ُّمحاولةُّمراقبةُّمشاركةُّاألفرادُُّّ-والُّسيماُّ-السياسةُّواقامةُّ
ُّوخاصة ُّمع ُّظهور ُّالمطالبةُّ
ُّالري ُّبخصوص ُّما ُّيجري ُّمن ُّأحداثُّ ،
التجمعات ُّواالجتماعاتُّ ،وكيفية ُّالتعبير ُّعن ُّأ

البدُّمن أنُّيثيرُّهذاُّاالنفتاحُّنوعاُُّّ
بحقوقهمُّوتحسينُّأنماطهمُّالمعيشيةُّواالجتماعيةُّومحاسبةُّالفسادُّواإلرهابُّوغيرهُّ،و ُّّ
لوجيةُّفيُّمسيرةُّعملُّماُّ،أوُّ
يو ُّ
منُّالرهبةُّوالخوفُّفي التعاطيُّمعُّاألحداثُّالسياسيةُّواالنتماءاتُّالحزبيةُّو/أوُّاأليد ُّ
منُّخاللُّتنظيمُّعمليات ُّاحتجاجيةُّتتسببُّأحياناُّفيُّتبنيُّالنظامُّموقفاُّماُّيراه ُّالشارعُُّّواُّنُّكان ُّالُّيصبُّفيُّصالحهُّ

فيُّظلُّهذهُّاألجواءُّغيرُّالمناسبةُّإلقامةُّعالقةُّتصالحيةُّمعُّالشعوبُّفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّ .
ُّووفقا ُّلما ُّسبق ُّيمكن ُّالقول ُّإن ُّمواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّتحتوي ُّعلى ُّامتيازات ُّوخصائص ُّكبيرة ُّتمكن ُّالفرد ُّمنُّ

يُّشيءُّيريدهُّفي ُّثو ٍ
ان ُّمعدودةُّ ،ويمكنُّأنُّينشرُّماُّيريده ُّفيُّكافةُّأرجاءُّالمعمورةُّ ،والبدُّأنُّهذهُّالثورةُّ
ُّ
التعبيرُّعنُّأ
نتجُّعنهاُّتطورُّهائلُّفيُّاإلعالمُّ،ويمكنُّالقولُّإ نُّهذهُّالوسائلُّباتتُّتقدمُّموادُّللقنواتُّالفضائيةُّواإلعالمُّالرقميُّ
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ليصبح ُّالناشط ُّممثال ُّلظاهرة ُّالمواطن ُّالصحفيُّ ،مما ُّخلق ُّثورة ُّفي فنون ُّنشر ُّاألخبار ُّوتداولها ُّلتغير ُّطبيعة نقلُّ
الخبرُّوصياغتهُّ،وهذهُّالظاهرةُّتؤثرُّسلباُّ ُّعلىُّمعطياتُّنقلُّالخبرُّوتداولهُّنظ ار ُّلماُّيشكلهُّمنُّعبءُّعلىُّتشكيلُّ

الريُّالعامُّ،والذيُّيمكنُّأنُّيكونُّغيرُّصحيحُّ،وهذاُّمردهُّلتأخرُّتوفرُّالمعلوماتُّالصحيحةُّمنُّمصادرهاُّالموثقةُّأوُّ
ُّأ
مماُّساهمُّفيُّصنعُّشرخُّحادُّبينُّالشعبُّوالحكومات.
ُّ
انعدامهاُّأوُّقلتهاُّ،
ويمكنُّالتأكيد ُّأوال:علىُّأنُّردودُّأفعالُّالناسُّتقرنُّحسبُّنشاطاتهاُّالفكريةُّبمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّالتي تصنعُّ
ؤثرُّبالريُّالعامُّوالثقافةُّوالتغيرُّالعامُّالمتسارعُّفيُّالمجتمعاتُّكافة.
ُّأ
مجتمعاُّداخلُّمجتمع ،لي
ُّالري ُّالعام ُّفي ُّجميع ُّالمجاالت ُّالسياسةُّ
ُّوبناء ُّعلى ُّما ُّسبق ذكره فإن موضوع ُّاإلشاعة ُّودورها ُّفي ُّتشكيل ُّأ
واالقتصاديةُّواالجتماعية ُّشهدُّقفزةُّكبيرةُّمعُّظهورُّمواقعُّالتواصل ُّاالجتماعي وانتشارها انتشا اُّر رئيسياُّ فيُّالمجتمعُّ

األردنيُّ ،مما ُّأُّّدى ُّإلى ُّتغييرات ُّجذرية ُّوجوهرية ُّفي ُّمفهوم ُّاإلعالم ُّوعالقته ُّبنظريات ُّاالتصال ُّالسياسيُّ ،وبطبيعةُّ
بلُّوأثرُّفيُّالجانبُّالصحفيُّالمهنيُّ
الحالُّتالشت ُّنظريةُّحراسُّالبواباتُّوتغيرت ُّعملية ُّالتحريرُّوالضبط ُّواإلعدادُّ ُّ ،
ثمة ُّبوابات ُّليكون ُّلها ُّحراس ُّأصالُّ ،إضافة ُّإلى ُّذلك ُّانفجرتُّ
كذلك ُّوليس ُّ ْ
وحسب ُّفي ُّالجانب ُّالسياسيُّ ،فلم ُّيعد ُّ ّ

كبير ليصبح ُّجزءُّكبيرُّمنُّالمعلوماتُّغيرُّدقيقُّ ُّ ،ولمنحُّفرصةُّلكلُّفردُّأوُّجماعةُّأنُّ
المعلوماتُّوانتشرتا نتشا اُّر ُّاُّ

تقولُّماُّتريدُّحتىُّلوُّلمُّتكنُّعلىُّمعرفةُّأوُّدرايةُّأوُّخبرةُّأوُّثقةُّمماُّتقوله أوُّتنقلهُّ .

بينُّوذويُّالمؤهالتُّو/أوُّالخبرات ،بل أدى
ثانياُّ:تغيرُّدورُّاإلعالمُّالتقليديُّفلمُّيعدُّيقتصرُّعلىُّاإلعالميينُّالمدر ُّ

وحسب ُّباإلعالميينُّ ،بلُّأُّّدتُّإلىُّظهورُّ
إلى ظهور ماُّيطلقُّعليهُّ(المواطنُّالصحفي)ُّ ،فلمُّتعدُّالمسؤوليةُّمنوطةُّ ْ
فيُّالريُّالعام ُّوتوجيههُّ،وألنُّمنُّالصعوبةُّالتأكدُّمنُّ
ُّأ
حساباتُّلشخوصُّوهميينُّو/أوُّمعروفينُّليصبحوا متحكمين ُّ

صحةُّالمعلوماتُّيضطرُّالجمهورُّللتعاملُّمعُّهذهُّالمعلوماتُّالتيُّتدخلُّفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّفيُّصناعةُّالرأيُّ
وحسب ُّحك ار ُّعلى ُّاألفراد ُّوالجماعاتُّ ،بل ُّعلى ُّالدولة ُّنفسها ُّالتي ُّفقدت ُّالسيطرة ُّعلى ُّرفدُّ
العامُّ ،وهذا ُّلم ُّيعد ُّ ْ
المعلوماتُّومعرفةُّمصادرهاُّ ،مماُّيدفعهاُّفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّللتعاطيُّمعُّهذهُّالمعلوماتُّنافيةُّأوُّمؤكدةُّ،إضافةُّ

إلىُّظهورُّالنشطاءُّ،مماُّدفعُّبحكومةُّدُّ.عمرُّالرزازُّإلىُّإنشاءُّمنصةُّخاصةُّمعنيةُّبمكافحةُّاإلشاعةُّأطلقتُّعليهاُّ
"حقكُّتعرف"ُّ )16(.

واستناداُّإلى ُّماُّسبقُّفقدُّكانت ُّاإلشاعة ُّسابقاُّتظهرُّظهو اُّر ُّقليالُّ ُّومحدوداُّ ُّ ،ومنُّالسهلُّالسيطرةُّعليهاُّبينماُّاليوم

،ومسألة إمساكها ُّوالتعامل ُّمعها ُّصعبةُّ،
نشهدها قد أصبحت ُّفي ُّعالم ُّافتراضي ُّمثل ُّالريشة ُّالتي ُّتطير ُّفي ُّالهواء ُّ
ُّواُّلغاُّؤهاُّوالوصولُّإليهاُّمسألةُّشبهُّمستحيلةُُّّ،وأصبحتُّوسائلُّقمعُّاإلشاعةُّكذلكُّصعبةُّ .
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ُّوفيُّمراحلُّسابقة ُّكانت ُّالصحفُّالصفراءُّتتسمُّبنشرُّاألخبارُّغيرُّالمؤكدة ُُّّوغيرُّالدقيقةُّ،وفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّ
تنشرُّاإلشاعاتُّوتتداولُّالمعلوماتُّالمضللة ،إذُّكانُّالتعاملُّمعهاُّسهالُّومضبوطاُّ ُّ،وفيُّمرحلةُّالحقةُّحلّتُّالمواقعُّ

ةُّعالميةُّ،وحتىُّأردنيةُّ،وتميزتُّهيُّاألخرىُّباالنفكاكُّعنُّالوسائلُّالتقليديةُّفيُّ
اإللكترونيةُّاإلخباريةُّبصفتهاُّظاهر
ّ
ضبطُّاألخبارُّوالمعلومات(.)17والمناصُّمنُّالقولُّإلىُّوجوبُّإثارةُّتساؤلُّأنُّأحدُّأدواتُّنشرُّاإلشاعةُّاإلعالمُّكماُّ

يمكنُّوصفةُّن شطاءُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّو/أوُّالمواطنُّالصحفيُّومنُّلهمُّمآربُّأخرىُّو/أوُّالدولةُّ .

ثمةُّ
ُّولكنُّمعُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّشهدتُّظاهرةُّالشائعاتُّواألخبارُّغيرُّالموثوقةُّنقلةُّكبيرةُّوهائلةُّ،فلمُّتعدُّ ّ

ابطُّتقليديةُّمنُّجهةُّ،كماُّأن ُّسرعةُّاالنتشارُّوالوصولُّإلىُّأعدادُّكبيرةُّأكثرُّسهولةُّ،إضافةُّإلىُّ
أيُّحدودُّأوُّضو
ّ
الوقت ُّالقصير ُّالذي ُّيمكن ُّأن ُّيصبح ُّفيه ُّخبر ُّما ُّمتسيدا ُّمواقع ُّالتواصل ُّوشاغالُّ ُّللرأي ُّالعامُّ ،ومؤرقا ُّللحكوماتُّ،

ُّوذلكُّكلهُّيدفعناُّإلى التسا ُّؤلُّوالبحثُّعنُّتلك ُّالعواملُّالتيُّجعلتُّاألردنُّبيئةُّمحفزةُّلصناعةُّاإلشاعاتُّ ،ومن ُّهذهُّ

العواملُّ :

ُّبنيوية ُّ على ُّالصعيد ُّالمالي ُّوعلى ُّالصعيد ُّالموضوعيُّ ،وهيُّ
 -1أن ُّوسائل ُّاإلعالم ُّالتقليدية ُّتعاني ُّمن ُّأزمة ُّ
ظاهرةُّعالميةُّأصابتُّكثي ارُّمنُّالصحفُّالعريقةُّوأدتُّإلىُّإغالقهاُّ،وتبدوُّاألزمةُّالماليةُّشديدةُّالتأثيرُّعلىُّ
الريُّالماليةُُّّ،وأزمةُّصحيفتيُّالغدُّوالدستور.
الصحفُّالورقيةُّ:مثلُّأزمةُّصحيفةُّ ُّأ
 -2عدم ُّوجود ُّحجم ُّكبير ُّمن ُّقنوات ُّاإلعالم ُّالمرئي األردني نظ ار ُّلمحدودية ُّالدعم ُّالمادي ُّعلى ُّعكس ُّدولُّ
أخرىُّمثلُّمصرُّوسوريا،ولذلكُّانعكسُّالتعاملُّمعُّالخبرُّالعامُّوالسياسيُّوتحليلهُّعلىُّالقنوات.

 -3ضعف ُّسقوف ُّالحرية ُّالسياسة ُّالمتاحة ُّلإلعالمي ُّاألردني ُّلتجد ُّعكسه ُّفي ُّمواقع ُّالتواصلُّ
االجتماعي،ممايدفعُّالجمهورُّاألردني إلىُّاعتمادُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّبوصفهاُّتحاكيُّرغباتهاُّبصورة
أوسع وأفضل ُّوبسقوف عالية ،فعلىُّسبيلُّالمثالُّيفضلُّالناسُّمتابعةُّالبثُّالمباشر للمعارضةُّالخارجيةُّبدالُّ
منُّمتابعةُّبرنامجُّعلىُّقناةُّرسميةُّبسقفُّمحدودُّجداُّمنُّالحرية.

رُّعلىُّالريُّالعامُُّّ
ُّأ
وبناءُّعلىُّماُّسبقُّفقد أصبحُّلإلشاعةُّدورُّأساسيُّوكبيرُّفيُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ ،وتأثي
األردنيُّ ،بل ُّعلى ُّالمناظرة السياسية ُّفي ُّالبالد ،ولم ُّيعد ُّاليوم ُّبمقدور ُّالدولة ُّأن ُّتحدد ُّاألخبار ُّوالمعلوماتُّ ،بلُّ
كثير ُّمنُّ
ُّوأصبحت ُّقنوات ُّاالتصال ُّمعكوسة ُّمن ُّالشارع ُّللدولة ُّوليس ُّالعكسُُّّ ،وأصبح ُّلدى ُّالناس ُّقناعة ُّبأن ُّ ُّاُّ
المعلوماتُّالرسميةُّغيرُّصحيحةُّوأنُّالمعلوماتُّمجهولةُّالمصدرُّأكثرُّمصداقيةُّمعُّعدمُّثبوتُّمصداقيتهاُّلهمُّ .
ُّ
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لقياس ُّمدى ُّتأ ثير ُّاإلشاعة ُّفي ُّالرأي ُّالعام ُّالبد ُّمن ُّمعرفة ُّأنواع ُّالرأي ُّالعام ُّوكيفية ُّتقسيمهُّ ُّ .ويشير ُّعدد ُّمنُّ
المتخصصينُّإلىُّأنُّتقسيمُّالرأيُّالعامُّيصنف ُّوفقاُّ ُّلمعاييرُّمحددةُّ ،منهاُّ :المعيارُّالزمنيُّالذيُّقدُّيؤثرُّفيُّتشكيلُّ

ُّأريُّعامُّكليُّودائمُّوفقاُّ ُّالرتكازهُّعلىُّدعائمُّمسوغاتُّثقافيةُّودينيةُّواجتماعيةُّ ،تؤثرُّبالعمومُّعلىُّتكوينُّاألنساقُّ
االجتماعية ُّوالتي ُّيمكن ُّوصفها ُّبالمستقرة ُّوالثابتة ُّوتورث ُّلألجيالُّ ،)18(.وبالطبع ُّأنها ُّتؤثر ُّعلى ُّاألحداث ُّاآلنيةُّ

ثمة ُُّّأريُّعامُّثابتُّويرتبُّباتجاهاتُّ
والمفاجئةُّ ُّ ،ولكنُّذلك ُّمؤقتُّكونُّالثوابتُّالتيُّألفتها ُّصعبةُّالتغيرُّوالتأثيرُّ ُّ .و ّ

سياسةُّواقتصاديةُّنظ اُّرُّألنه ُّترتبُّبمصلحةُّالبقاءُّواألمنُّالمعيشيُّوالمصالحيُّالذيُّقدُّيحددُّهويةُّمجتمعُّكاملُّأوُّ
ُّوآيديولوجياتهمُّ
ال ُّأن ُّالتداعيات ُّتبقى ُّواقعة ُّوتؤثر ُّفي ُّسلوكيات ُّاألفراد ُّ
سيادة ُّدولة ُّما ُّوحتى ُّمع ُّانتهاء ُّالحدثُّ ،إ ُّّ

وفئاتهمُّاالجتماعيةُّ .

وهوُّالريُّاليوميُّالذيُّيتأثرُّبقضاياُّيوميةُّتتصدرُّالمشهدُّالعامُّاليوميُّفيُّمواقعُّ
ُّأ
عُّثالثُّمنُّالريُّالعامُّ ،
ُّأ
ثمة ُّنو
ُّو ّ

تررتبُّهذاُّالنوعُّمنُّال أريُّالعامُّفيُّوجدانُّاألفرادُّبالعادةُّ،وقدُّيدفعُّبظهورُّ
التواصلُّاالجتماعيُّأوُّاإلعالمُّعموماُُّّ ُّ،و ُّ

تياراتُّأوُّتحشيدُّلتغييرُّظرفُّأوُّقانونُّماُّأوُّتعديلهماُّأوُّحذفهماُّ،ثمُّينتهيُّبمضيُّأيامُّمعُّانفتاحيهُّالمشهدُّوالنقاشُّ
تخاذُّماُّيرضيُّالريُّالعامُّللتعاملُّمعُّالحدثُّالسريعُّ .
ُّأ
ائهُّوا
ثارُّعميقةُّفيُّالمجتمعُّبسببُّقدرةُّاحتو ُّ
دونُّأنُّيتركُّآ ُّاُّ
ثمةُُّّأريُّعامُّلألغلبيةُّ،ينشأُّفيُّكافةُّأقطارُّمجتمعُّماُّأوُّينحصرُّفيُّمنطقةُّجغرافيةُّأوُّ
وبالطبعُّمماُّالُّشكُّفيهُّأنُّ ّ

ُّوعمل ُّعلى ُّتأكيد ُّتأثيرهُّ
ُّالري ُّالعام ُّ
ُّري ُّاألقلية ُّقد ُّيتحول ُّلألغلبية ُّإذا ُّدعي ُّإلتالف ُّأ
اجتماعية ُّأو ُّسياسيةُّ ُّ ،ولكن ُّأ
وفاعليتهُّعلىُّالجميعُّ .

الريُّالعامُّالمحليُّواإلقليميُّوالدوليُّوالذيُّيتعامل ُّمعُّقضاياُّعامةُّ ُّ ،وفيُّالعادةُّتكونُّ
ُّومماُّالشك ُّفيهُّأيضا ُّوجود ُّ ُّأ

الريُّالعامُّالواعيُّالذيُّينتجُّعنُّأفرادُّمؤثرينُّواعينُّإلثارةُّقضيةُّماُّ،كماُّيمكنُّ
ثمةُّ ُّأ
ُّأ
ردودُّأ
فعالُّالريُّالعامُّمؤقتةُّ ُّ،و ّ

الوجدانية ُّالتي ُّقد ُّتكون ُّتداعياتهاُّ
ُّري ُّعام ُّغوغائي ُّيقوده ُّاالندفاع ُّالعام ُّوالالوعي ُّو/أو ُّالتأثيرات ُّ ُّ
أن ُّيظهر ُّأ
كارثيةُّ .ُّ)19(.

نُّخصائصُّنموُّالريُّالعامُّتحتاجُّإلىُّوجودُّنقاطُّااللتقاء ُّوهيُّاالنتماءُُّّ،والوطنيةُُّّ،والتجانسُّ،
ُّأ
وال ُّبد ُّمن ُّأنُّنعيُّأ
تباطُّالريُّالعامُّباألغلبيةُّفيُّمجتمعُّماُّ
ُّأ
ُّوالتشاركيةُّفيُّالمصالحُُّّ،وغريزةُّالبقاءُّوالمصلحةُّالعامةُّ،مماُّيعنيُّأنُّار
الريُّ
،ولذلكُّفقدُّيعدُُّّ ُّأ
قادرُّعلىُّالتأثيرُّفيُّسلوكياتُّالمجتمعُّعموماُّوالتأثيرُّفيُّطبيعةُّاألنساقُّاالجتماعيةُّفيُّالدولة ُّ

العامُّالثابتُّسواءُّكانُّواعياُُّّأوُّغوغائياُُُّّّأرياُُّّوطنياُُّّلهُّأبعادهُّوتأثيراتهُّعلىُّردودُّاألفعالُّسواءُّالمتوقعةُّو/أوُّالفجائيةُّ،
األمرالذيُّقدُّيحملُّالدولةُّالكثيرُّ ُّ،ولذلكُّ
يُّالوطنيُّ ُّوسيفاُُّّذا ُّحدينُّ ُّ ،
الر ُّ
ُّويعدُّتشكيلُّال أريُّالعامُّفيُّالدولةُّمؤثراُّعلى ُّ ُّأ
18
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اعُّالريُّالعامُُّّ ،والسيماالنوع ُّالثابتُّلضمانُّالتغيرُّالسياسيُّواالقتصاديُّ
وجبُّوجودُّردُّفعل ُّلتعاطيُّالدولةُّمعُّأنو ُّأ
وحتىُّاالجتماعيُّحسبُّالمتوقعُّبدالُّ ُّمنُّخروجُّردودُّالفعلُّعنُّالسيطرةُّ،وهذاُّيقودُّإلى ُّمحورُّجوهرُّهذه ُّالدراسةُّ،

هاُّفيُّالريُّالعامُّ،إذُّبعدُّوجود ُّنتائجُّمعينةُّإثرُّمناقشةُّحرةُّوعلنيةُّإزاءُّقضيةُّما،فإنُّ
ُّأ
وهو ُّظهورُّاإلشاعةُّوتأثير
ةُّعنُّامتعاضُّالريُّالعامُّالمتفاعلُّمعهاُّ،
ُّأ
اختفاء ُّالمعلومةُّالصحيحة ُّأوُّتأخرها ُّأوُّشرحُّقضيةُّماُّسيعبرُّبالضرور
ُّويدفعُّبالمتفاعلينُّدفعاُُّّساحقاُُّّالستقاءُّالمعلومةُّمنُّغيرُّمصدرهاُّ،األمرُّالذيُّقدُّينشئُّرأياُُّّعاماُُّّيعبرُّعنُّاألغلبيةُّ،
ُّبالضرورة ُّيترتب ُّبمفهوم ُّالشرعية ُّالسياسية ُّالذي ُّقد ُّيعبر ُّعن ُّحجم ُّرضاُّ
ُّ
ُّولكنه ُّقد ُّال ُّيعني ُّمصلحة ُّالدولةُّ ،وهذا
الجمهورُّعلىُّحكامهُّأوُّعلىُّقضاياهُّاألساسيةُّوثوابتهُّ )20(.

نُّالريُّالعامُّيبقىُّ
ناقلُّالمعلوماتُّالصحيحةُّسيدفعُّبريُّعامُّساحقُّيؤثرُّعلىُّالدولةُّ .وهذاُّيؤكدُّأ ُّأ
ُّأ
أيُّإنُّتكاسلُّت
كامناُّحتىُّتظهرُّمسألةُّماُُّّ،وعندهاُّيحصلُّالتصادمُّو/أوُّالمواجهة،التيُّينشأُّعنهاُّالمطالباتُّلتبدأُّمرحلةُّالبدائلُّأوُّ

التعويضُّ .
نُّظاهرُّالريُّالعامُّتمثلُّظاهرةُّمعنويةُّذاتُّتأثيرُّشاملُّ،وقدُّيصبحُّمستداماُُّّنظراُّللتداعياتُّالتيُّتلحقُّ
ُّأ
وهذاُّيعنيُّأ
بهُّسلباُّو/أو ُّإيجاباُّ ،مماُّيعنيُّأنُّنموُّاإلشاعةُّالتي ُّتظهرُّبعدُّفقدانُّمعلومةُّماُّتُّؤخرهاُّ ،سيساهم ُّبالضرورةُّفيُّ
تكوينُّمالبساتُّفيُّالريُّالعامُّالذيُّيتأثر ُّبصناعةُّالقرار ُّويؤثرُّفيهُّ ،وهوُّماُّيعطيهُّأهميةُّومغزىُّحقيقيُّ...ولهذاُّ
ُّأ
فإن ُّدراسة ُّالرأي ُّالعام ُّدون ُّتتبع ُّمسار ُّتأثيراته ُّعلى ُّالحياة ُّالسياسة ُّتعد ُّمبتورة ُّأو ُّناقصة ُّأو ُّتفتقر ُّإلى ُّمقوماتُّ

الوضوحُّوالتكاملُّوالفهمُّالصحيحُّ .

الفصل الرابع  :كيف يتم التأثير في الرأي العام ال ردني
تمتُّاالستعانةُّبآراءُّمتخصصينُّومؤثرينُّفيُّالساحةُّالمحليةُّ،إذُّتمُّاختيارهمُّبناءُّعلىُّخلفياتُّوخبراتُّأكاديميةُّفيُّ
مجالُّعلمُّاالجتماعُّوالعلومُّالسياسيةُّواإلعالمية،إذ ُّاتفقُّالخبراءعلى ُّأنُّاإلشاعةُّفيُّاألردنُّأثرتُّكثي ارُّعلىُّطبيعةُّ
وتشكيلُّالريُّالعامُّ،وساهمتُّفيُّتوسيعُّالفجوةُّبينُّالدولةُّوالشعبُّ ،وذلكُّألنُّأسلوبُّالدولةُّماُّيزالُّ
ُّأ
تناقلُّالمعلومةُّ

تقليدياُُّّفيُّالتعاطيُّمعُّالمعلوماتُّوالخطابُّاإلعالميُّالرسميُّالذيُّماُّيزالُّمحدوداُّ،والُّيتمتعُّبحريةُّتمكنهُّمنُّنقلُّ
كبيرة.
المعلوماتُّواالستجابةُّفيهاُّاستجابةُّ ُّ
 .1ضعف اإلعالم الرسمي يعزز من انتشار الشائعات
يفضلُّالجمهورُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّواستقاءُّالمعلوماتُّمنُّأشخاص ُّمختلفين ُّمنُّالمعارضةُّأوُّالحراك ُّأوُّ
كدوا ُّمن ُّصحة ُّمعلوماتهمُّ ،نظ ار ُّلتشكيلهم ُّخطاباُّ ُّيحاكي ُّآمال ُّالشارع ُّوتوقعاته ُّبعكسُّ
المؤثرين ُّحتى ُّولو ُّلم ُّيتأ ُّ
20
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الخطاب ُّاإلعالمي ُّالتقليدي ُّالذي ُّما ُّيزال ُّيبتعد ُّعن ُّتوقعات ُّالشارع ُّوآمالهُّ .ويرى ُّالدكتور ُّحسن ُّالبراري ُّوهوُّ
متخصص ُّبالعلوم ُّالسياسية ُّومحاضر ُّسابق ُّفي ُّالجامعة ُّاألردنية ُّومحلل ُّسياسي ُّأردني،أنه ُّمن ُّالطبيعي ُّأن ُّتنموُّ
ُّوالتأخر ُّفي ُّنقلُّ
عنصر ُّفعاالُّ ُّلدى ُّالناس،وذلك ُّبسبب ُّغياب ُّاإلعالم ُّالوطني ُّالصادق ُّ
ُّاُّ
اإلشاعة ُّفي ُّاألردن ُّبعدها ُّ
المعلوماتُّ ،مما ُّيدفع ُّالناس ُّإلى ُّاستقاء ُّالمعلومة ُّمن ُّمصادر ُّخارجيةُّ ،كما ُّأن ُّقيام ُّاإلعالم ُّالوطني ُّبالدفاع ُّعنُّ
المعلومةُّبدالُّ ُّمنُّاستغاللها ُّلكشفُّالحقيقةُّونقلهاُّنقالُّ ُّمقنعاُّ ُّيتقبلهاُّالجمهورُّ،كونُّالدولةُّالُّتعتمدُّخطابُّالمكاشفةُّ
وذلكُّماُّهيأُّالمناخُّالخصبُّلنموُّاإلشاعةُّوتصديقهاُّ .
ةُّعصمتُّحوسوُّالمتخصصةُّفيُّعلمُّاالجتماعُّوهيُّمحاضرةُّأكاديمية،أنُّاعتمادُّالجمهورُّاألردنيُُّّ
ُّ
ُّوأ كدتُّالدكتور
علىُّأعالمُّالمعارضة ُّكان ُّبسببُّغيابُّاإل عالمُّالرسميُّوحتىُّالخاصُّعنُّالمشهدُّالعامُّوالسياسيُّبالذاتُّ ،نظراُّ
امُّالدولةُّباستعرضاتُّصحفيةُّتقليديةُّوخطابُّموجهُّواحدُّباتُّيشكلُّعدمُّمصداقيةُّلدىُّالناسُّ .
ُّا
اللتز
نهُّمهمشُّمنُّالدولةُّللقيامُّبوظائفهُّالحيويةُّوأبجدياتُّالمهنةُُّّ،واُّنُّوجدُّ
ُّ
ُّوأشارُّالخبراءإلىُّأنُّاإلعالمُّالوطنيُّمقصىُّأل
فهوُّموجهُّومسيسُّ،وخاللُّالمرحلةُّاألخيرةُّتمُّفقدانُّالثقةُّبهُّتماماُّ،وترىُّالدكتورةُّعصمتُّأن ُّإتاحةُّمواقعُّالتواصلُّ
اطنُّاليومُّلنُّيبنيُّرياُّ ُّعاماُّ ُّواعياُّ ُّونابهاُّ ،وسيبقىُّ
ُّأ
االجتماعيُّواُّمكانيةُّالبحثُّوتوفرُّالمعلومةُّعلىُّاإلنترنتُّ ،فالمو
ُّ
نُّضبابيةُّالمشهدُّتساهمُّفيُّتشويشُّالريُّالعامُّ .
ُّأ
ُّأرياُُّّعاماُّسلبياُّومشككاُّ،وتؤكدأ
ةُّعصمتُّحوسوأنناُّماُّزلناُّفي ُّالقرنُّالواحدُّوالعشرينُّنتعاملُّبنظامُّالفزعةُّ ،الذي ُّيدفعُّلنشوءُّماُّ
ُّ
كماُّترى ُّالدكتور
ُّالريُّ
وحسبُّ ،إلنهاء ُّأ
يسمى ُّبأكباش ُّالفداءُّ ،واضطرار ُّأخذ ُّق اررات ُّغير ُّصحيحة ُّوصعبة ُّاتجاه ُّأشخاص ُّللتجاوب ُّ ْ

العامُّأوُّتهدئتهُّ،وهذهُّمشكلة.كماتقولحوسوُّمنُّخاللُّوجوبُّتشريعُّقوانينُّلتطبقُّعلىُّالجميعُّدونُّانتقاءُّومؤسساتُّ
رسميةُّتعملُّعمالُُّّشفافاُُّّوصحيحاُُّّفلنُّتؤثرُّبذلكُّاإلشاعةُّفيُّالشارعُّكماُّهيُّعليهُّاليومُّ .
 .2سياسات الدولة في التعامل مع نشطاء مواقع التواصل االجتماعي يعزز من الفوضى اإل لكترونية
اتفقُّالخبراءُّعلىُّأنُّأ سلوبُّالدولةُّفيُّقياسُّنبضُّالشارعُّبنشرُّمعلوماتُّماُّلنشطاءُّيعتمدونُّعلىُّعددُّالمتابعينُّ
عُّالمتوقعةُّوتشكلُّرياُُّّ
ُّأ
الُّعلىُّحجمُّالتأثيرُّفيهمُّيعدُّ ُّشكالُّمنُّأشكالُّالحربُّالنفسيةُّ ،التيُّتأتيُّبعكسُّنتائجُّالشار
عاماُّعكسياُّلتوقعاتُّالدولةُّ،أل نُّالشخوصُّالتيُّتمنحُّالمعلومةُّتتابعُّمنُّالجمهورُّبقصدُّالجدلُّالُّبقصدُّالتأثير،أيُّ
لكترونيُّالُّيغيرونُّرياُّ ُّعاماُّ
ُّأ
أنُّاعتمادُّالدولةُّعلىُّمؤثرينُّيعتمدونُّعلىُّجمعُّأعدادُّمتابعينُّبغرضُّاالستهالكُّاإل
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الُّتحملُّمضموناُّوالُّتحليالُّواضحا،)21(.كماُّأنُّ
ُّ
أساسياُّ ،وذلكُّألنُّالمضامينُّالتيُّيقدمهاُّهؤالءُّعبارةُّعنُّتضليلُّو
رُّالريُّ
المجتمعُّاألردنيُّأصبحُّواعياُّ ُّلهذاُّالهدفُّالمعلوماتي ُّالذي ُّخلقُّالزوابعُّإلثارةُّالجدلُّ ،ولمُّتتمكنُّمنُّتغيي ُّأ
لىُّخلقُّريُّعامُّمضادُّيحتسبُّعلىُّالدولةُّ ،واألمثلةُّكثيرةُّعلىُّذلك،ولهذا ُّفاستخدامُّهؤالءُّ
ُّأ
العام،األمرُّالذيُّأدىُّإ
بصفتهمُّأدواتُّلتسريبُّمعلوماتُّأوُّلقياسُّنبضُّالشارعُّإثرُّقضيةُّماُّ،هوأمرُّفيُّغايةُّالخطورةُّكونُّاألشخاصُّ
الذينُّترعاهمُّالدولةُّبعدهمُّنشطاءُّهمُّأ شخاصُّبالُّخلفيةُّواعيةُّللحالةُّالعامةُّ،كونهمُّفاقدينُّللمسؤوليةُّالمجتمعيةُّ
يغيرونُّالريُّالعام،واُّنماُّيثيرونُّتشتيتاُّومتابعةُّ
ُّأ
ويحيدونُّعنُّالتحليلُّوالتعبيرُّ ،فهمُّالُّيؤثرونُّفيُّالشارعُّالعامُّوال ُّ
جدليةُّالُّتثريُّالمشهدُّ ُّ،وتبقىُّسلبيةُّالمردودُّعلىُّالدولةُّ .
 .3بروز ظاهرة المعارضة الخارجية وتأثيرها على الرأي العام
اتفق ُّالخبراءُّفيماُّيخصُّمنُّيطلقُّعليهمُّالمعارضةُّالخارجيةُّعلىُّتزويدهمُّبالمعلوماتُّ،ولكنُّالدكتورُّحسنُّالبراريُّ
المتخصصُّبالعلومُّالسياسية ُّ ،والمهندسُّموسىُّالساكتُّالخبيرُّاالقتصاديُّوالصناعيُّالمعروفُّومؤسسُّصنعُّفيُّ
األردنُّ،يري ُّان ُّضرورةُّعدمُّجوازُّالتواصلُّمعهمُّأوُّتزويدهمُّبأيُّمعلوماتُّأليُّسببُّكانُّ ،ألنُّالمعلوماتُّالتيُّ
تنقلُّإليهمُّيتمُّتعليبهاُّونقلهاُّلتصبحُّعرضةُّلالستهالكُّوتخرجُّعنُّالحقيقةُُّّ ،وال ُّسيما ُّأنُّالمزودينُّبالمعلوماتُّمهماُّ
شاعةُّواُّثارةُّالجدلُّوتشويشُّ
ُّ
كانتُّصفتهمُّالُّيتحرونُّصحةُّالمعلوماتُّوالُّيتقصونُّمصداقيتهاُّ،مماُّيعنيُّتعشيشُّاإل
ربُّوالمنافعُّقدُّتكونُّالراعيُّإلعادةُّتعليبُّمضمونُّالمعلوماتُّ ،فتصبحُّأشدُّخطورةُّ
الريُّالعامُّ ،كماُّأنُّبعضُّالمآ ُّ
ُّأ
عُّوأوضحُّ،
علىُّالمجتمعُّوالدولةُّ،أماُّالدكتورةُّعصمتُّحوسوُّفعدتُّالمعلومةُّالصادرةُّعنُّهؤالءُّأنهاُّتقدمُّتقديماُُّّأسر ُّ
وقدُّتكونُّحقيقيةُّوصريحةُّوبنظرةُّشموليةُّوواقعيةُّ،وتعزيُّسببُّاعتمادهاُّعلىُّإعالمُّالمعارضةُّهوُّغيابُّاإلعالمُّ
امهُّباستعرضاتُّصحفيةُّتقليديةُّوخطابُّموجهُّواحدُّ ،وقدُّ
ُّا
الرسميُّوحتىُّالخاصُّعنُّالمشهدُّالعامُّبحساسيتهُّوالتز
يكونُّمشوهاُُّّوغيرُّحقيقيُّ .
 .4مخاطر الشائعات على المن الوطني والسلم المجتمعي
ُّويرى ُّالخبراء ُّأن ُّاإل شاعة ُّعززت ُّمن ُّوجود ُّالهويات ُّالفرعية ُّوانعكست ُّعلى ُّالسلم ُّالمجتمعي ُّوعالقة ُّالمواطنينُّ
ببعضهمُّ،إذُّفتحتُّالبابُّواسعاُّ ُّأمامُّبعضُّالخطاباتُّالهامشيةُّاالجتماعيةُّكيُّيكونُّلهاُّمنابرُّومنصاتُّفيُّالعالمُّ
االفتراضيُّ،فأصبحُّخطرهاُّمضاعفاُّ ُّ .وقدُّاستخدمتُّالشائعاتُّكذلكُّفيُّعملياتُّاالغتيالُّالتيُّتتمُّبينُّالشخصياتُّ
السياسيةُّ،فأ صبحُّكثيرُّمنُّالسياسيينُّوالمسؤولينُّوحتىُّالمعارضينُّتحتُّطائلةُّاالتهاماتُّوالمعلوماتُّغيرُّالمؤكدةُّ،
لكترونيُّمنشورُّمنُّمؤسسةُّمحمدُّبنُّراشدُّآلُّمكتومُّ،دبيُّ،اإلمارات.
21تيركلُّ،شيريُّ(،)2015مجتمعونُّووحيدونُّعندماُّتنتصرُّالروبوتاتُّعلىُّالعالقاتُّ،كتابُّإ ُّ
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وضحية ُّلحسابات ُّشخصية ُّمن ُّالخصومُّ ،م ما ُّأدى ُّإلى ُّأضرار ُّكبيرة ُّبسمعتهم ُّومصداقيتهمُّ ،وساعد ُّعلى ُّتعزيزُّ
اسعةُّبأنُّالطبقةُّالسياسيةُّعموماُّفاسدةُّ .
انطباعُّلدىُّشريحةُّاجتماعيةُّو
ّ
اءُّأن ُّالمجتمعُّاألردنيُّيعتمدُّعلىُّالثقافةُّالسمعيةُّ ،فالُّيتحققُّمماُّيسمعُّ ،كماُّأنُّوسائلُّ
فالمشكلةُّالتيُّأثارهاُّالخبر ّ

الريُّاآلخرُّ ،مماُّيجعلهاُّمحطُّنقدُّوتشكيكُّ
التُّالُّتعتمدُّالريُّو ُّأ
ُّأ
اإلعالمُّالرسميةُّلمُّتغيرُّخطابهاُّبالمطلقُّ،إذماُّز
وتصنعُّرياُّعاماُّمضاداُّ،كماُّأنُّغيابُّثقافةُّالتحقيقُّت ُّؤثرُّبالضرورةُّعلىُّتفاقمُّ
ُّأ
مستمرُّأليُّخبرُّأوُّمعلومةُّتقدمهاُّ،
اإلشاعةُّونموهاُّ .
ُّوثمة ُّالعديد ُّمن ُّاألبعاد ُّواآل ثار ُّالسلبية ُّالقاتلة ُّلإلشاعات ُّعلى ُّالمجتمعات ُّوأمنها ُّاليوميُّ ،مثل ُّعمليات ُّاالبتزازُّ
الجنسيُّوالنصبُّالمالي،وغيرهاُّمنُّجرائمُّإلكترونيةُّخطيرة،مماُّيؤديُّإلىُّإثارةُّالفرقةُّوالبلبلةُّوضياعُّالحقوقُُّّ )22(...
سوُّأن ُّاإلشاعةُّباتتُّتشكل ُّخطراُّعلىُّالمجتمعُّ ،فليسُّكلُّ
ُّوفيُّهذاُّالسياقُّأوضحتُّالطبيبةُّالنفسيةُّعصمتُّح ُّو
ّ

األفرادُّلديهمُّعمقُّفيُّالتحليلُّوقراءةُّالخبرُّبغضُّالنظرُّعنُّأهدافُّالمصادرُّاألخرىُّ ،مماُّيعنيُّأنناُّقدُّنقعُّتحتُّ
ةُّبسببُّالريُّالعامُّالسلبي،الذيُّ
ُّأ
ثيرُّريُّسلبيُُّّ ،والُّشك ُّفي ُّأنناُّسنعانيُّمنُّتداعياتُّاجتماعيةُّواقتصاديةُّمدمر
تأ ُّأ
خلقُّبسببُّغيابُّالمعلومةُّالرسميةُّوتشكيلُّريُّعامُّمضللُّومفسدُّومعتمدُّعلىُّأطرافُّغيرُّواعيةُّ،إذُّستكونُّكلُّ
ُّأ
النتائجُّكارثيةُّومدمرةُّعلىُّالوطنُّ .
 .5أهمية تمكين المواطن معلوماتياً والتربية اإلعالمية
يرى ُّالخبراءُّبعضُّالدول ُّمعُّأنها ُّتعيُّفسادُّحكوماتهاُّو/أوُّأنظمتهاّ ُّ ،إال ُّأن ُّالرفاهُّوالمكاشفة ُّالحقيقيةُّيجعلها ُّتشكلُّ
ُّأرياُُّّعاماُُّّإيجابياُُّّوخطُُّّهجومُّقويُّلصالحُّالدولةُّوخطُُّّدفاعُّأولُّللردُّعلىُّأيُّهجومُّأوُّمواجهةُّمنُّأيُّطرفُّ ُّ،ولذلكُّ
ةُّللكفاءاتُّواُّجبارُّالدولةُّألفرادهاُّالطامحينُّ
ُّ
سوأ ُّوالهجر
الثقةُّوالتاثيرُّفيُّالتغيراتُّاالجتماعيةُّلأل ُّ
تجنباُّلفقدان ُّاألملُّو ُّ
نُّتستفيدُّمنهمُّوأنُّتوجهه مُّولنُّتدعهمُّمماُّيزيدُّنسبةُّمنسوبُّالسمعةُّالسيئةُّوالتنميةُّاالجتماعيةُّوالسياسيةُّ
ُّ
والواعينُّأ
واالقتصاديةُّوتغيرُّمفهومُّالوطنيةُّالتيُّتنعكسُّعناُّأل نُّالشعبُّالذيُّيعانيُّوغيرُّمشبعُّمنُّحاجاتهُّاألساسيةُّلنُّ
يتشكلُّلديهُّوعيُّوطنيُّووالءُّحقيقُّألنُّالمواطنةُّحقوقُّوواجباتُّلكنُّاآلنُّالمطلوبُّمناُّواجباتُّدونُّحقوقُّوتوفرُّ
خدماتُّودونُّتقديرُّوقتلُّكافةُّأنواعُّالطموحُّبكافةُّاألشكالُّونعرفُّأنفسناُّاليومُّمواطنينُّدافعيُّضرائبُّفقطُّ .
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3 https://jssa.journals.ekb.eg/article_62063_bff19b5bf5920d18fd8e9f64b9bb53f4.pdf
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وتؤكدُّحوسوُّأنُّالشارعُّاليومُّأصبحُّيشكلُّقنبلةُّموقوتةُُّّ،واُّذاُّلمُّتحسنُّالحكومةُّوالدولةُّطريقةُّالتعاطيُّمعُّالمعلومةُّ
ودعم ُّالشباب ُّالواعي ُّوالمثقفُُّّ ،وخاصة ُّمع ُّمُّن ُّيقفون ُّفي ُّالمنتصف ُُّّوال ُّيحسبون ُّعلى ُّالمعارضة ُّأو ُّالمواالةُّ،
فسيعدونُّسيفاُُّّقاطعاُّ،وذلكُّلعدمُّالقدرةُّعلىُّتوجييهمُّبسهولةُُّّنظراُّلوعيهمُّالعامُّالسيماُّالسياسيُّفيُّتحليلُّاالشاعةُُّّ
لمُّيتمُّدعمهمُّوتوجيههمُّفسيشكلونُّفيُّمرحلةُّماُّصمامُّاألمانُّأوُّفتحُّقنبلةُّرايُّعامُُّّ،وفيُّالمقابلُّأشارتُّحوسوُّأنُّ
اعتمادُّالدولةُّعلىُّالذبابُّاإل لكترونيُّوعلىُّشخصياتُّغيرُّواعيةُّقدُّينقلُّالدولةُّلمرحلةُّأصعبُّ،وطالبتُّباستقطابُّ
التعبيرُّالمقبولُّدونُّقمعهُّسيدفعُّبالتفافُّريُّعامُّصحيحُّالُّ
ُّأ
طالبتُّبفتحُّالريُّو
ُّأ
الريُّالواعيُّوالفتيُّوالشابُّ ،كما ُّ
ُّأ
كفاءُّ،واُّالُّسنكونُّأمامُّمواجهةُّخطيرةُّفي ُّحياةُّالدولةُّ
ُّ
يؤثرُّفيُّاإلشاعةُّ ،وطالبتُّبعدمُّتركُّالساحةُّألشخاصُّغيرُّأ
األردنيةُّ .
وقد ُّأ كد ُّالمهندس ُّموسى ُّالساكت ُّالخبير ُّاالقتصادي ُّومؤسس ُّصنع ُّفي ُّاألردن،أن ُّاإلشاعة ُّأثرت ُّعلى ُّالمستقبلُّ
االقتصاديُّبكيفيةُّتحقيقُّالنموُّالسريعُّ ،مماُّعرقلُّمهمةُّتطورُّالمنتجُّاألردنيُّواستقطابُّاالستثمارات ُّوجذبها ُّالتيُّ
ساهمت ُّكذلك ُّ فيُّصعوبةُّتطويرُّالتشريعاتُّوالق ارراتُّالتيُّتخدمُّالجانبُّاالقتصاديُّوانتعاشُّالحياةُّاالستثماريةُّفيُّ
األردنُّ ُّ،ولذلكُّدعاُّإلىُّضرورةُّاالهتمامُّب الجانبُّاإلعالميُّفيُّمجالُّاالقتصادُّواالستثمارُّوبناءُّروايةُّللدولةُّفيُّهذاُّ
المجالُّكيُّالُّتصبحُّاالنطباعاتُّهيُّاألساسُّوالحقائقُّهيُّاالستثناءُّ .
اءُّنجدُّأن ُّاإلشاعةُّترتبطُّبثالثةُّعناصرُّرئيسيةُّ ،وهي:أهميةُّالموضوعُّ،ثانياُّالغموضُّ
ُّوفيُّخالصةُّماُّذكرهُّالخبر
ّ
وعدمُّقدرتهاُّعلىُّتوضيحُّالموقفُّوالشخصُّالمرتبطُّفيها،وترىأنناُّنغرقُّفيُّاإلشاعاتُّ،ونكادُّالوصوإللىُّمرحلةُّيطلقُّ

عليناُّ(بلدُّاإلشاعات)ُّوبإجماعُّالكثيرينُّألنهاُّترىُّأنناُّنقتاتُّعلىُّاإلشاعاتُّبماُّفيهاُّاغتيالُّالشخصياتُّواغتيالُّ
الدولة ُّواغتياالت ُّالحكومات ُّوالمسؤوليات ُّ ،وهذا ُّمرده ُّلفقدان ُّالثقة ُّبين ُّالناس ُّوالحكومات ُّالمتعاقبة ُّوتعزيزهاُّ
باإلشاعاتُّ،فعلىُّسبيلُّالمثالُّوصلُّأمرُّقلةُّالثقةُّإلىُّدرجةُّأنُّبعضُّاألشخاصُّيتداولونُّنكاتُّعلىُّذلك(ُّ،فمثالُّ:
إذا ُّأعلنت ُّالحكومة ُّأذان ُّالمغرب ُّفي ُّرمضانُّ ،نضطر ُّلفتح ُّقنوات ُّأخرى ُّأو ُّالجلوس ُّعند ُّالنافذة ُّلسماعه)ُّ .وترىُّ
اهُّونهجُّقمعُّالريُّونهجُّالعقليةُّالبوليسيةُّوالكالسيكيةُّ
ُّأ
السببُّفيُّذلكُّيعودُّلنهجُّالحكومةُّالتقليديةُّونهجُّتكميمُّاألفو
التيُّنجحتُّفيُّالعقودُّالسابقةُّ ُّ ،ولكنها ُّالُّيمكنُّأنُّتنجحُّاآلنُّ ،فهيُّلمُّتدركُّبعدُّأنناُّفيُّعصرُّالثورةُّالصناعيةُّ
الرابعة ُّوعصر ُّسهولة ُّالوصول ُّإلى ُّالمعلومة ُّوعصر ُّاالنفتاح ُّالثقافيُّ ،فإن ُّلم ُّيقوموا ُّهم ُّبتزويدنا ُّبالمعلومة ُّسيقومُّ
اءُّصناعُّالريُّبتغييرُّ
ُّأ
الشارعُّبالبحثُّوالحصولُّعلىُّالمعلومةُّبكلُّالطرقُّالشرعيةُّوغيرُّالشرعية(ُُّّ.)23وأوصىُّالخبر
https://jssa.journals.ekb.eg/article_62063_bff19b5bf5920d18fd8e9f64b9bb53f4.pdf
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المنهجيةُّالفكريةُّألنهاُّترىُّأنُّالشارعُّلنُّيصمتُّبعدُّاآلنُّوالُّيمكنُّللدولةُّأنُّتصمدُُّّ،وأنُّنتصدىُّونتحدىُّالتحدياتُّ
ثمة ُّمكاشفةُّومصارحة ُّومعلومةُّ
الداخليةُّوالخارجيةُّومصادرُّالخوفُّالتيُّتكتنفناُّمنُّكلُّحدبُّوصوبُّإذاُّلمُّيكنُّ ّ

حقيقيةُّصريحةُّتصدرُّعنُّالمصدرُّالرسميُّوبسرعةُّ،ألنناُّفيُّعصرُّالسرعةُّ،فماُّأنُّيصدرُّالخبرُّحتىُّينتشرُّمثلُّ
النارُّفيُّالهشيمُّ ،واُّذاُّلمُّيصدرُّعنُّالجهةُّالمعنيةُّبأقصىُّسرعةُّفستتصدرُّاإلشاعةُّالمشهدُّوتتضاربُّالمعلوماتُّ،
هاُّواُّنقاصهاُّوغيابُّالثقةُّوالمصداقيةُّيدفعُّالشارعُّاألردنيُّإلىُّتصديقُّ
ثمُّإنُّتضاربُّالمعلوماتُّوشحهاُّوقّلتهاُُّّواُّخفاء ُّ
المصادرُّالخارجيةُّ،وهذاُّهوُّالسببُّالرئيسيُّلتدميرُّمصداقيةُّاإلعالمُّالمحليُّ،ويؤثرُّسلباُُّّعلىُّالدولةُّ .
شاعةُّالبدُّمنُّاحتياجناُّإلىُّمكاشفةُّالدولةُّللناسُّبالمعلوماتُّوتركُّالناسُّيعبرونُّعنُّآرائهمُّبحريةُّ،
ُّّ
ُّوللتغلبُّعلىُّاإل
وضرورة ُّتطوير ُّآليات ُّاإلعالم ُّالرسمي ُّغير ُّالفاعل ُّوأدواتهُّ ُّ ،ومن ُّالضروري ُّأن ُّيتصدر ُّاإلعالم ُّالرسمي ُّالمشهدُّ
والتغطيةُّالكاملةُّفيُّأوقاتُّاألزماتُّواألحداثُّالضروريةُّبدالُّ ُّمنُّالصمت ُّالمطبقُّأوُّاالستعانةُّبآراءُّباتتُّمستهلكةُّ
ومحروقةُّلدىُّالناسُّ ،وتتحدثُّفيُّسياقُّواحدُّالُّيتغيرُّ،فقول(ُّ :اكذبُّاكذب ُّاكذبُّحتىُّتصدقُّالكذبة)ُّباتتُّغيرُّ
مجديةُّوتشكلُّعبئاُُّّكبي اُّرُّعلىُّالدولةُّ )24(.
إنُّغيابُّاإلعالمُّالحرُّعنُّالساحةُّالمحليةُّوالتضييقُّعليهُّ ُّوتبنيه ُّألجنداتُّمختلفةُّاألهدافُّ ،سيعنيُّبالضرورةُّنمواُّ
شاعةُّوتشكيلُّريُّعامُّمضادُّللدولةُّوللمجتمعُّبالعمومُّ،أيُّأنُّاإلشاعةُّهيُّمصدرُّالفتعالُّأزماتُّ،تدفعُّنتائجهاُّ
ُّأ
لإل
ارُّوتقودُّالريُّالعامُّالنفعاالتُّسلبيةُّقدُّتؤثرُّعلىُّمصلحةُّاألمنُّالوطنيُّ .
ُّأ
السلبيةُّبالتأثيرُّعلىُّصناعةُّالقر
وخالصةُّالقولُّإنُّوسائلُّاإل عالمُّالحديثةُّووسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّسيفُّذوُّحدينُّعلىُّعنقُّالدولةُّ،فهوُّيحتاجُّ
اسعةُّمنُّالتعبيرُّعنُّالريُّ ُّ ،وفيُّالوقت ُّنفسهُّيحتاج ُّمراقبةُّحثيثةُّلكي ُّالُّيتمكنُّمنُّلهمُّأهدافُّخفيةُّمنُّ
ُّأ
فسحةُّو
تحقيقهاُّوالتأثيرُّعلىُّمصلحةُّالوطنُّ .
والُّمناصُّمنُّالقولُّإنُّالقيودُّعلىُّاألحزابُّالسياسيةُّوعلىُّالقوىُّالمجتمعيةُّالمعارضةُّوثقافةُّ"إنُّلمُّتكنُّمعيُّفأنتُّ
مباشرةورئيسيةفيالتوجه ُّإلى ُّالمعارضةُّالسياسيةُّوالىُّالتعطشُّوراءُّاإلعالمُّ
ضدي"ُّالتيُّتمارسهاُّالحكومةُّهيُّعوامل ُّ ُّ
الخارجيُّونشوءُّريُّعامُّمغايرُّللتوقعاتُّفيُّكلُّأزمةُّتقريباُّ،األمرُّالذيُّمنُّشأنهُّالدعوةُّإلىُّضرورةُّمراجعةُّأدواتُّ
ُّأ
ُّواُّمكانية ُّالدخول ُّبأسماء ُّوصور ُّوهميةُّ،
ُّوأفكارهاُّ ،فمواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّباتت ُّتمكن ُّمن ُّتوفر ُّالسرية ُّ
الدولة ُّ
البدأن ُّالسببُّ
ومعظمُّهذه ُّالمواقعُّالُّيوجد ُّبينها ُّوبينُّالحكوماتُّتعاون ُّمنُّخالل ُّالكشفُّعنُّهوية ُّالمستخدمين.و ُّّ

24
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الرئيسيُّإلخفاقُّعمليةُّالتحولُّالديمقراطيُّالُّيرجعُّإلىُّمسائلُّثقافيةُّبقدرُّماُّهوُّناتج ُّعنُّتضافرُّبنى ُّاجتماعيةُّ
وسياسيةوثقافية ُّعملت ُّعلى ُّغياب ُّأو ُّالتغييب ُّللقوى ُّاالجتماعية ُّوالسياسية ُّالمنظمة ُّوالواعيةالستغالل ُّأزمة ُّالنظمُّ

التسلطيةُّوالشموليةُّاستغالالُُّّسلبياُُّّ،وبالتاليُّافتقارُّحركةُّاإلصالحُُّّإلىُّظروفُّالتنميةُّالشاملةُّ .

الفصل الخامس
منهجية الدراسة
الطريقة واإلجراءات
اعتمدتُّالدراسةُّعلىُّالمنهجُّالوصفيُّالمسحيُّ،فهيُّدراسةُّوصفيةُّ،وذلكُّمنُّخالل ُّتقديمُّإطاربالمراجعُّوالدورياتُّ
ُّ
وتشكيلُّالريُّالعامُّ،وذلكُّاعتماداُّعلىُّاألبحاثُّوالدراساتُّالسابقةُّ
ُّأ
والرسائلُّوالمواقعُّ(نظريُّومفاهيمي)ُّعنُّاإلشاعات

والمراجع ُّالتيُّعالجتُّمواضيعُّالدراسةُّ،وقد ُّاستعانتُّالدراسةُّبأسلوبُّالمقابلةُّمعُّعددُّمنُّالمتخصصينُّ ،كماُّتمُّ
ُّأسلوب ُّاالستبانة ُّكذلك ُّفي ُّجمع ُّالمعلومات ُّوالبيانات ُّحولُّ
عرضه ُّفي ُّالفصل ُّالسابقُّ ،كما ُّلجأت ُّالدراسة ُّإلى ُّ
موضوعُّالدراسةُّ،وتحليلهاُّوفقُّأسسُّعلميةُّمنهجيةُّللوصولُّإلىُّنتائجُّواقعيةُّعنُّالمشكلةُّالتيُّتتمُّدارستهاُّ،ويعدُّ

هذا ُّالمنهج ُّمناسبا ُّللجانب ُّالميداني ُّمن ُّهذه ُّالدارسةُّ .أمامجتمع ُّالدراسة ُّوعينتها:فيتكون ُّمجتمع ُّاالستبانةُّ
منالقائمينمننشطاء ُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعي ُّومتابعيهُّ،إذُّيعد ُّذلك ُّالوسيلةُّاألولىُّلتناقلُّاإلشاعاتُّفيُّعلمُّاإلعالمُّ

الجديدُّ،وتتكونُّالعينةُّمنُّ(ُّ)125مبحوثاُّوزعواُّعلىُّأقاليمُّالمملكةُّاألردنيةُّالهاشمية،وكانتُّكماُّيليُّ :
( )1توزيع المبحوثين ،عينة االستبانة على القاليم الثالثة
اإلقليم

العدد

النسبة إلى مجتمع البحث

إقليمُّالوسط

82

ُّ 65.60%

إقليمُّالجنوب

15

ُّ 12.00%

إقليمُّالشمال

28

ُّ 22.40%

ُّ
100%
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تمُّاالعتمادُّفيُّالدراسةُّعلىُّالعينةُّالمقصودةُّ ،وهيُّعينةُّيتمُّاختيارهاُّاختيا اُّرُّعشوائياُّ ُّلتوفيرُّالخصائصُّفيُّأولئكُّ
األفراد ُّدون ُّغيرهمُّ ،وتبرز ُّأهمية ُّالعمدية ُّفي ُّتحديد ُّاالختيارللوحدات ُّمن ُّخالل ُّالبحث ُّالسابق ُّلهاُّ ،والذي ُّيعطيُّ
تكونتُّعينةُّالدراسةُّمنُّنشطاء ُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعي ُّومتابعيهُّ ،وقدُّ
الموضوعيةُّوالذاتيةُّللوحداتُّالمختارةُّ،إذ ُّ ُّ
ُّ
بلغت ُّعينة ُّالمبحوثين ُّ()125موزعة ُّكما ُّيليُّ :إقليم ُّالوسط ُُّّ 82مبحوثاُّ ُّبواقع ُّ(ُّ )%65.60من ُّمجتمع ُّالبحثُّ
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الكلي،ومنإقليم ُّالجنوبُّ 15مبحوثا ُّبواقع ُّ(ُّ ،)%12ومن ُّمجتمع ُّالبحث ُّالكلي ُّإقليم ُّالشمالُّ 28مبحوثا ُّبواقعُّ
(ُّ)%22.40منُّمجتمعُّالبحثُّالكليُّ .
( )2الخصائص العامة لفراد عينة الدراسة:
العدد

النسبة المئوية

فئات المتغير

المتغير

20-35

55

ُّ 44.00%

36-45

31

ُّ 24.80%

46-55

25

20.00%

أكثرُّمنُّ56

14

11.20%

الجنس ُّ

ذكور

79

63.20%

ُّ

إناث

46

ُّ 36.80%

المؤهلُّالعلمي ُّ

ثانوية

17

13.60%

دبلوم

22

ُّ 17.60%

بكالوريوس

61

48.80%

دراساتُّعلياُّ

25

20.00%

العمر

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ

تشير ُّبيانات ُّالجدول ُّرقم ُّ()2إلى ُّأن ُّأعلى ُّنسبة ُّتمثيل ُّمن ُّأفراد ُّالدراسة ُّهي ُّفي ُّالعمر ُّبين ُُّّ 35-20والبالغةُّ
(ُّ،)%44ثمُّجاءتُّنسبةُّتمثيلُّالفئةُّالعمريةُُّّ45-36سنةُّفأكثرُّوالبالغة(ُُّّ،)%24.80وأدنىُّنسبةُّتمثيلُّلفئةُّالعمرُّ
أكثرُّمنُُّّ 56سنةُّوالبالغةُّ(ُّ ،)%11.20ومنُّحيثُّالجنسُّنجدُّأنُّالنسبةُّاألعلىُّمنُّالذكورُّوالبالغةُّ(ُّ)%63.20
مقابلُّ(ُّ)%36.80إناثُّ.كماُّتشيرُّبياناتُّالجدولُّإلىُّأنُّالنسبُّاألعلىُّمنُّأفرادُّعينةُّالدراسةُّمنُّحملةُّدرجةُّ
البكالوريوسُّوالبالغةُّ(ُّ،)%48.80ومنُّثمُّحملةُّدرجةُّدراساتُّعلياُّبنسبةُّتمثيلُّ(ُّ .)%20
وتجدرُّاإلشارة ُّإلىُّأنُّالبحثُّاستعانُّبمنُّهمُّفوقُّسنُّالعشرينُّ،وذلكُّألنُّجيلُّالشبابُّو/أوُّالمراهقينُّماُّيزالونُّ
غيرُّقادرينُّعلىُّحزمُّتوجهاتهمُّالتيُّماُّتزالُّمتغيرةُّوفقاُّلسنهمُّاليافعُّ،مماُّقدُّيدفعُّبآراءُّغيرُّصحيحةُّ .
ُّ
( )3الخصائص العامة الهتمامات أفراد العينة
فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

المتغير
ُّ

فيسبوك

118

ُّ 94.40%

موقعُّالتواصلُّاالجتماعي ُّ

تويتر

72

ُّ 57.60%

واتساب

125

100.00%

أخرى

59

47.20%

ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
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تشيرُّبياناتُّالجدولُّرقمُّ(ُّ)3إلىُّإمكانيةُّاالختيارُّمنُّمتعددُّإذُّيمكنُّللمبحوثُّأنُّيختارُّأكثرُّمنُّوسيلةُّيستخدمهاُّ
في ُّتلقي ُّالمعلومات ُّواألخبار ُّلتكون ُّالنسبة ُّاألعلى ُّللواتساب،إذ ُّوصلت ُّ(ُّ )%100من ُّالعينة،تليها ُّفيسبوك ُّبنسبةُّ
،وكانتُّتويتر(ُّ .)%57.60
استخدامُّ(ُّ )%94.40
( )4بيانات التأثير لدى الفراد من تلقي الخبار
المتغير

نعم

69

ُّ 55.20%

ال

56

ُّ 44.80%

نعم

83

66.40%

ال

42

ُّ 33.60%

هلُّترىُّأنُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّتتمتعُّبمصداقيةُّعاليةُّأكثرُّمنُّاإلعالمُّ

فئات المتغير

العدد

النسبة المئوية

الرسمي؟ ُّ
ُّ
وُّقائدُّريُّتتابعه؟ ُّ
ُّأ
هلُّلديكُّمؤثرُّأ
ُّ
ُّ

وتشير ُّالبيانات ُّفي ُّالجدول ُّرقم ُّ(ُّ )4إلى ُّأن ُّمتابعي ُّوسائل ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّونشطاءه ُّيرون ُّأن ُّكل ُّالوسائلُّ
اإلعالميةُّأكثرُّمصداقيةُّمنُّوسائلُّاإلعالمُّالرسميُّبنسبةُّ(ُّ ،)%55.20فيماُّيجدُّ(ُّ)%66.40منُّنشطاء ُّوسائلُّ
وُّقائدُّريُّيتابعونهُّ .
ُّأ
مؤثرأ
التواصلُّاالجتماعيُّومتابعيه ُّا
ُّ

( )5بيانات االعتماد على تلقي المعلومات من وسائل التواصل االجتماعي مقابل اإلعالم الرسمي والخاص
فئات

العدد

النسبة المئوية

المتغير

منخفضة

15

ُّ 12.00%

ُّ

متوسطة

53

ُّ 42.40%

ُّ

مرتفعة

57

45.60%

ماهيُّدرجةُّاعتمادكُّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعي؟ ُّ

ُّ

وتشيرُّالبياناتُّفيُّالجدولُّرقمُّ(ُّ)5إلىُّأنُّدرجةُّاالعتمادُّعلىُّتلقيُّاألخبارُّمنُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّمرتفعةُّ
وحسب،أيأنُّنسبةُّ(ُّ)%48
كثي ارُّإذُّبلغتُّ(ُّ،)%45.60فيماُّسجلتُّمتابعةُّمنخفضةُّلنسبةُّمنُّالعينةُّبلغتُّ(ْ ُّ)%12

تعتمدُّفيُّتلقيُّاألخبارُّعموماُُّّعلىُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّأكثرُّمنُّاإلعالمُّالرسميُّ .

يتناول ُّهذا ُّالفصل ُّنتائج ُّاإلجابات ُّعن ُّاالستبانة ُّللتمكن ُّمن ُّالوصول ُّإلى ُّالنتائج ُّالمتوقعة،ثم ُّنتائج ُّاإلجابات ُّعنُّ

األسئلةُّ ُّ:

السؤال ال ول :دوافع متابعة اإلشاعات والخبار من وسائل التواصل االجتماعي
المتغير
ُّ

غير موافق بشدة
العدد ُّ النسبة%

غير موافق
العدد ُّ النسبةُّ%
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محايد
العدد ُّ النسبةُّ%

موافق
العدد ُّ النسبةُّ%

موافق بشدة
ُّالعدد ُّ النسبةُُّّ %

تأخرُّنقلُّالخبرُّالرسمي.
تحفظُّوسائلُّاإلعالمُّالرسميُّعلىُّ
نقلُّالخبرُّكامال.
المؤثرُّونُّذويُّمصداقيةُّعالية.
ُّ
يُّعدُُّّ

2

1.60%

21

16.80%

37

29.60%

61

48.80%

4

3.20%

5

4.00%

4

3.20%

38

30.40%

70

56.00%

8

ُّ 6.40%

3

2.40%

13

10.40%

49

39.20%

51

40.80%

9

ُّ 7.20%

تشكلُّالفيديوهاتُّوالصورُّواألخبارُّ
المنقولةُّمصدراُّللمعلوماتُّالتيُّ

30

24.00%

7.20%

9

44.80%

56

20.00%

25

ُّ 4.00%

5

أكتسبهاُّمنُّالمصادر.
وسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّتطلعُّ
المتابعُّو/أوُّالناشطُّعلىُّوجهاتُّ

7

5.60%

19

15.20%

52.80%

66

21.60%

27

ُّ 4.80%

6

نظرُّلمُّيكنُّيعرفها.
ُّ

وتشيرُّالبياناتُّفيُّالجدولُّأعالهُّإلىُّأ نُّاعتمادُّالجمهورُّعلىُّالمعلوماتُّواستقائهاُّمنُّمواقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّ
ونشطائهُّمنُّمعارضةُّخارجيةُّإلىُّمؤثرينُّوخالفهُّهوُّبسببُّتأخرُّالمعلومةُّالرسميةُّبنسبةُُّّ ُّ،%48وترىُُّّ%50منُّ

العينةُّأنُّتحفظُّوسائلُّاإلعالم ُّالرسميُّعلىُّنقلُّالخبر ُّكامالُّأُّّدىإلىُّعدمُّقبولُّاألخبارُّوالمعلوماتُّمنُّمصادرهاُّ

اقعُّالتواصلُّاالجتماعيُّيتمتعونُّبمصداقيةُّأعلىُّمنُّ
ُّ
الرسمية،إذُّأكدُّأكثرُّمنُُّّ%40أنُّالمؤثرينُّوالمتابعينُّعلىُّمو

اإلعالمُّالرسميُُّّ،وأكدتُّالعينةُّأنُّوسائلُّالتواصلُّاالجتماعيُّأطلعتهمُّعلىُّوجهاتُّنظرُّلمُّيكونواُّيعرفونهاُّ ُّ،وشكلتُّ
الصورُّوالفيديوهاتُّالمتناقلةُّمصدراُّلتناقلُّالمعلوماتُّبماُّنسبتهُّأكثرُّمنُُّّ%20منُّالعينةُّالمشاركةُّفيُّاالستبانةُّ .
السؤال الثاني :ما يتصل باإلشاعة وأسلوب البث الحي
نادرا

المتغير
يؤثر ُّالبث ُّالحيُّوالمحتوى ُّالسياسي ُّفي ُّتغير ُّتوجهاتك ُّوقناعتك ُّنحوُّ
الدولة.
ساهمتُّاإلشاعاتُّفيُّفقدانُّثقتكُّباإلعالمُّالرسمي.

دائما

أحيانا

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

22

17.60%

46

36.80%

57

45.60%

23

18.40%

50

40.00%

52

ُّ 41.60%

ُّ

وتشيرُّالمعلوماتُّفيُّالجدولُّأعالهُّأنُّأكثر ُّمنُُّّ%45منُّالعينةُّالمشاركةُّترىُّأنُّالبثُّالحيُّوالمحتوىُّالسياسيُّ
أثرُّفيُّتغييرُّتوجهاتهمُّوقناعتهمُّنحوُّالدولةُّاألردنيةُّ،فيماُّاتفقتُُّّ%18.40من ُّالعينةُّعلىُّأنُّاإلعالمُّالرسميُّ
يتمتعُّبالثقةُُّّ،وأكدُُّّ%41.60منهمُّأنُّاإلشاعاتُّساهمتُّفيُّفقدانهمُّالثقةُّباإلعالمُّالرسميُّ .
السؤال الثالث :التأثيرات المعرفية المترتبة على مشاهدات اإلشاعات
المتغير
الكشفُّعنُّقضاياُّحساسة.

غير موافق بشدة

محايد

غير موافق

موافق بشدة

موافق

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

3

2.40%

9

7.20%

45

36.00%

61

48.80%

7

5.60%
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رفعتُّمستوىُّاإلحباط.
زادتُّالغموضُّبشأنُّاألوضاعُّ
العامة.
متابعة ُّأخبار ُّغير ُّمتأكد ُّمنُّ
صحتها.

2

1.60%

12

9.60%

47

37.60%

52

41.60%

12

ُّ 9.60%

2

1.60%

19

15.20%

54

43.20%

40

32.00%

10

ُّ 8.00%

17

13.60%

15

12.00%

49

39.20%

35

28.00%

9

ُّ 7.20%

ُّالري ُّالشخصي ُّوالتشبثُّ
كتابة ُّأ
به ُّحتى ُّلو ُّصرح ُّاإلعالمُّ

31

24.80%

22

17.60%

46

36.80%

17

13.60%

9

ُّ 7.20%

الرسميُّبأنهُّغيرُّصحيح.
ُّ

أكدتُّبياناتُّالجدولُّأعالهُّأنُُّّ%41منُّالمبحوثينُّيرونُّأنُّاإلشاعةُّساهمتُّفيُّالكشفُّعنُّقضاياُّحساسةُّ،فيماُّ
التشبثُّبريهمُّإذا ُّثبتُّأنه ُّعبارةُّعن ُّمعلوماتُّغيرُّصحيحةُّ ُّ،ولكنُّهذا ُّاألمرُّلمُّ
ُّأ
أكدُُّّ%13.60منهمُّرغبتهمُّفيُّ
خبارُّ
ُّ%منُّالعينةُّوأكدُّأكثرُّمنُُّّ%60أنهمُّيتابعونُّأ ُّاُّ
ُّ
كماُّرىُّ32
يمنعُّمنُّزيادةُّالغموضُّبشأنُّاألوضاعُّالعامةُّ ُّ ،أ

افقُّجداُّ،وأكدُّأكثرُّمنُُّّ%41أنُّاإلشاعةُّساهمتُّفيُّرفعُّمستوىُّ
ُّ
غيرُّمتأكدينُّمنُّصحتهاُّبينُّموافقُّومحايدُّومو
اإلحباطُّوهبوطُّسقفُّالتوقعاتُّبمستقبلُّأفضلُّ .
السؤال الرابع :التأثيرات الوجدانية المترتبة على مشاهدات اإلشاعات
المتغير

غير موافق بشدة
العدد

زادت ُّمن ُّالرغبة ُّفي ُّمتابعةُّ
المعارضةُّوالحراك.
الريُّ
زادت ُّمن ُّالرغبة ُّفي ُّإبداء ُّ ُّأ
الشخصي.
عززتُّشعورُّاالنتماءُّوالوطنية.
ساهمت ُّفيُّرفعُّالوعي ُّالسياسيُّ
واالقتصاديُّواالجتماعي.
أثارت ُّالشعور ُّبالقلق ُّحولُّ
التغيراتُّالمستقبلية.

النسبة

غير موافق
العدد

محايد
العدد

النسبة

النسبة

موافق
العدد

النسبة

موافق بشدة
العدد

النسبة

8

6.40%

18

14.40%

50

40.00%

43

34.40%

6

4.80%

6

4.80%

15

12.00%

52

41.60%

44

35.20%

8

ُّ 6.40%

6

4.80%

18

14.40%

51

40.80%

39

31.20%

11

ُّ 8.80%

7

5.60%

18

14.40%

56

44.80%

34

27.20%

10

ُّ 8.00%

5

4.00%

18

14.40%

48

38.40%

39

31.20%

15

ُّ 12.00%

ُّ

أماُّفيماُّيخصُّتحليلُّبياناتُّالتأثيراتُّالوجدانيةُّالمترتبةُّعلىُّمشاهداتُّاإلشاعات،فإنأكثر ُّمنُُّّ%34يرغبونُّفيُّ
الريُّارتفعتُّارتفاعاُّملحوظامع ُّوجودُّقوانينُّ
متابعةُّالحراكُّوالمعارضةُّالخارجيةُّ ،ويرونُّأنُّنسبةُّرغبتهمُّفيُّإبداء ُّ ُّأ
فيماُّرىُُّّ%14أنُّالشاُّرعُّساهمُّفيُّرفعُّالوعيُّ
يهمُّواُّبداءُّآرائهمُّعلناُّ ُّ،أ
كتابةُّر ُّ
ُّأ
رادعة،إذأكدأكثرُّمنُُّّ%35رغبتهمُّفيُّ
الأنُّهذاُّاألمرُّعززُّشعورُّالقلقُّحولُّ
السياسيُّواالقتصاديُّواالجتماعيُُّّ ،وأجمعُّأكثرُّمنُُّّ%27علىُّعكسُّذلك،إ ُّّ

التغيراتُّالمستقبليةُّبنسبةُّفاقتُُّّ .%31
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Mean

Std. Deviation

تأخرُّنقلُُّّالخبرُّالرسمي.

3.69

.616

زادتُّاإلشاعاتُّمنُّمستوىُّالغموضُّبشأنُّاألوضاعُّالعامة.

3.67

.718

رفعتُّاإلشاعاتُّمستوىُّاإلحباطُّلدي.

3.66

.720

تحفظُّوسائلُّاإلعالمُّالرسميُّبنقلُّالخبر.

3.65

.778

تعرفكُّاإلشاعاتُّعلىُّبعضُّالقضاياُّالحساسة.

3.64

1.198

عدُّالمؤثرُّذويُّمصداقيةُّعالية.
ي ُّّ

3.60

.731

3.60

.709

3.57

1.237

3.56

.724

أسهمتُّفيُّرفعُّالوعيُّلديُّسياسيُّاوُّاقتصادياُّواجتماعياُّوصحيا.

3.53

.852

عززتُّشعوريُّباالنتماءُّإلىُّوطنيُّواعتزازيُّبه.

3.50

.824

أثارتُّشعورُّالقلقُّلديُّحولُّاألوضاعُّاالقتصاديةُّالمستقبلية.

3.47

.871

تعرضُّآراءُّووجهاتُّنظرُّمختلفة.

3.47

.703

زادتُّمنُّرغبتُّيفيُّإبداءُّرأيُّيعلىُّصفحاتي.

3.45

.861

حدثُّلديُّبعضُّالتشويشُّمنُّتعارضُّاآلراءُّفيُّالبرامجُّالمختلفة.

3.44

.799

تطلعنيُّعلىُّوجهاتُّنظرُّالُّأعرفها.

3.35

.817

أكتبُّرأييُّفيُّأيُّقضيةُّوالُّأتراجعُّعنهُّحتىُّلوُّثبتُُّّلديُّأنهُّإشاعة.

3.26

1.073

زادتُّمنُّرغبتيُّفيُّمتابعةُّالمعارضة.

2.95

1.268

2.86

1.178

أتابعُّاألخبارُّغيرُّالمتحققُّمنُّصحتهاُّوأتداولُّالفيديوهاتُّو/أوُّالصورُّ
فواُّدونُّالتأكدُّمنها.
ُّ

ساهمتُّاإلشاعاتُّبفقدُّثقتكُّباإلعالم.
يؤثرُّالبثُّالحيُّذوُّالمحتوىُّالسياسيُّباتجاهُّتوقعتكُّنحوُّالدولةُّو/أوُّ
الوطن.

تشكلُّالفيديوهاتُّوالصورُّواألخبارُّالمنقولةُّمصد ارُّللمعلوماتُّالتيُّ
أكتسبهاُّمنُّالمصادر.

ُّ
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التوصيات
ُّمواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّوالتيُّ
ُّالري ُّعلى ُّ
البد ُّمن ُّأن ُّنعي ُّالرغبة ُّالمتزايدة ُّفي ُّالمشاركة ُّبإبداء ُّأ
ونتيجة ُّلذلك ُّ ُّّ

ُّالري ُّالعام ُّونمو ُّاإلشاعةُّ،وأن ُّعلى ُّالدولة ُّأن ُّتنهج ُّنهجاُّمختلفاُّللسيطرة ُّعلىُّ
كبيرة ُّفي ُّتشكيل ُّأ
ساهمت ُّمساهمة ُّ ُّ
اإلشاعة ُّو/أو ُّالتعاطي ُّمعهاومع ُّاألخبار ُّالمضللة ُّبتعديل ُّالخطاب ُّاإلعالمي ُّالرسميُُّّ ،واُّيقاف ُّدعم ُّنشطاء ُّمواقعُّ

التواصلُّاالجتماعيُّالفاقدينُّللوعيُّالعامُّوالمعتمدينُّعلىُّالمتابعينُّالُّعلىُّالمؤثرينُّبظنهمأنُّمتابعيهمُّهمُّناقدُّوهمُّ

والي ُّؤثرونُّفيُّقياسُّنبضُّالشارعُّ،كماُّأظهرت ُّالدراسةُّالنتائجُّعلىُّعينةُّمبحوثينُّعرضتُّعليهمُّاالستبانة ُّوالبالغُّ
عدُّأكثرُّ
عددهمُُّّ126مبحوثاأنأكثرُّمنُُّّ%50منهمُّفقدُّالثقةُّبمتابعةُّاإلعالمُّالرسميُّنظراُّلتأخرُّصدورُّالمعلومةُُّّ،و ّ
من ُُّّ %48منهم ُّأن ُّالمعارضة ُّتقدم ُّمعلومات ُّأكثر ُّواقعية ُّنتيجة ُّاالنحياز ُّالذي ُّيقدم ُّفي ُّاإلعالم ُّالرسمي ُّوسحقُّ

عالميُّالرسميُّوأسسُّتعاملُّالدولُّ
ُّ
اإلعالمُّالخاصُّ،وهذاأدىإلىُّوضعُّعدةُّتوصياتُّ،منهاُّمراجعةُّمنهجُّالخطابُّاإل
معُّالمؤثرينُّوالنشطاءُّ .

بد ُّمن ُّالتأكيد ُّعلى ُّعوامل ُّاالستجابة ُّمع ُّاإلشاعات ُّو/أو ُّتجنب ُّوقوعها،وعليه ُّتم ُّوضعُّ
ُُّّواستنادا ُّإلى ُّما ُّسبق ُّال ُّّ
التوصياتُّأدناهُّوالتيُّيجبُّاألخذُّبالحسبانُّأنُّماُّيدفعناللوصفوالتحليلواالستنتاجأنالبيئةاألردنيةُّخصبةُّلنموُّاإلشاعاتُّ
ُّوآليةُّ
واألخبار ُّالمضللةُّ ،وتفسي اُّر ُّلذلك ُّوجب ُّالتأكيد ُّعلى ُّضرورة ُّتغيير ُّالدولة ُّلنهج ُّالخطاب ُّاإلعالمي ُّالرسمي ُّ
التعاطيُّمعُّاإلشاعاتُّواألخبارُّالمضللةُّ،وهذاُّيقودناُّإلىُّعددُّمنُّالتوصياتُّ،وهيُّ :
 .1إعدادُّمصفوفةُّو/أوُّخطةُّاستجابةُّإعالميةُّللتعاملُّمعُّتصنيفاتُّاإلشاعاتُّواألخبارُّالمضللة.

 .2إعادة ُّرسم ُّمؤشرات ُّالقبول ُّالعام ُّلإلعالم ُّالرسمي ُّووضع ُّمعايير ُُّّ KPISمع ُّمتخصصين ُّلدراسةُّ
التأثيراتُّالعامةُّفيُّال أريُّالعام.

 .3تزويدُّاإلعالم ُّالرسمي ُّبالخبرُّبسرعةكافيةُّوحسبُّخطورةُّاألزمةُّو/أوُّمدىُّتأثيرُّاإلشاعةُّعلىُّاألمنُّ
الوطني ُُّّواُّطالعهم ُّعلى ُّالتفاصيل ُّأوالُّ ُّبأولُّ ،ومنحهم ُّاألولوية ُّوالسقف ُّالمتاح ُّللنشر ُّوالنقاش ُّضمنُّ
مصفوفةُّظهورُّإعالميُّمنسقة.

 .4إتاحة ُّالمعلومات ُّلشخصيات ُّغير ُّجدلية ُّتساهم ُّفي ُّتكوين ُّالرأي ُّالعامُّ ،و/أو ُّدعم ُّشخصيات ُّجديدةُّ
متوازنةُُّّللتمكنُّمنُُّّتوجيهُّال أريُّالعامُّللهدفُّالمطلوبُّ .

ُّالري ُّوالتعبير ُّومنحهما ُّفسحة ُّأوسع ُّللقبول ُّوالتعبير ُّوترك ُّالمجال ُّللشبابُّ
 .5تنظيم ُّالقيود ُّوالرقابة ُّعلى ُّأ
والنخب ُّفي ُّإبداء ُّالرأيُّ ،والتواصل ُّمع ُّمن ُّقد ُّيقدم ُّحال ُّأو ُّفكرة ُّقابلة ُّللسيطرة ُّعلى ُّاإلشاعة ُّو/أوُّ

األخبار ُّالمضللةُّ ُّ ،وذلك ُّألن ُّالمطالبة ُّبإزالة ُّالقيود ُّقد ُّيعني ُّتوفر ُّمناخ ُّمن ُّالفراغ ُّالتنظيمي ُّلألفرادُّ
والجماعاتُّ،ويرفعُّسقفُّإبداءُّالرأيُّالمتنوعُّوالذيُّيمكنُّأنُّيكونُّفيُّغيرُّأهلُّاالختصاصُّ ُّللتحليلُّ
أوُّالحديثُّعنُّشأنُّماُّيثيرُّالرأيُّالعامُّ،وهذاُّيمكنُّأنُّيدفع ُّبضرورةُّإبقاءُّالقيود ُّوالتشريعاتُّالمنظمةُّ
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توحيدهاُّفيُّقانونُّواحدُّو/أوُّإعادةُّمراجعة ُّهذهُّالقيودُّالقانونيةُّوتوعيةُّاألفرادُّبماُّقدُّيقعُّ
معُّتنظيمهاُّل ُّ
فيُّالتشهيرُّأوُّالنشرُّبدونُّوثائقُُّّ ...أوُّبتوحيدُّالتشريعاتُّاألربعةُّالناظمةُّللعملُّاإلعالميُّواستخدامُّ
ُّوقانون ُّالمطبوعات ُّوالنشرُّ ُّ ،وقانون ُّالمرئيُّ
مواقع ُّالتواصل ُّاالجتماعي ُّ( ُّقانون ُّالجرائم ُّاإللكترونية ُّ

والمسموعُّ ُّ،وقانونُّاالتصاالت)ُّ .

 .6دعم ُّتطور ُّالالمركزية ُّاإلعالمية ُّوالتحكم ُّبوسائل ُّاإلعالم ُّالتقليدية ُّوالخاصةُّ ،وامكانية ُّقبول ُّاستضافةُّ
خرُّماُّدامُّقادرُّعلىُّأنُّيوزانُّ أريهُّويدركُّثوابتُّالمصلحةُّالوطنية.
ُّا
الرأيُّوال أريُّاآل
ُّ،فثمةُّفرقُّبينُّالمتابعُّ
 .7التوقفُّعنُّدعمُّمنُّيوصفونُّبأشباهُّالمؤثرينُّالمعتمدينُّعلىُّحجمُّالمتابعين ّ
متابعيهُّويبقىُّمثارُّللجدلُّوالخالفُّالقويُّ،بينماُّالثانيُّيحترمُّمتابعيهُّويجمعُّ
ُّاُّ
والمؤثرُّ،فاألولُّينتقدُّ

مؤيدينُّعادة،ويكونُّمتوزاناُّفيُّالطرحُّويعيُّتقييمالحالةُّالعامةُّ،فقدأثبتتُّعدةُّتجاربأنُّاستخدامُّهؤالءُّ
ُّ
ال
فيديومقابلةمعُّالسجينُّالقاتلُّلوالدتهُّ .
لىُّنشوءُّريُّعامُّعكسيُّ،مثلُّالناشطُّالذيُّسجلُّ ُّ
ُّأ
النشطاءُّ ّأدىُّإ

 .8منحُّاإلعالمُّالرسميُّسقفاُّ ُّأفضلُّمنُّالحرياتُّ،بمعنىُّقبولُّاستضافةُّالرأيُّاآلخرُّبما ُّيتمتع ُّبهُّمنُّ
اتزانُّ،بحيثُّالُّيؤثرُّسلباُّعلىُّالمصلحةُّالعامة.

 .9ضمانُّتدفقُّمعلوماتُّسريعُّمعُّاإلعالمُّالرسميُّوالخاصُّ،ولذلكُّوجبُّالتأكيدُّعلىُّأهميةُّإنشاءُّوحدةُّ
إلدارةُّاألزماتُّإعالمياُّ .
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